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املحتوى

املحتــــــوى

النارش........................................................................15 مقدمة
19................................................................ الثالثة الطبعة مقدمة
25......................................................................... شكر كلمة

29..................................... ِهتشلر ِهرْتِسل/ ثنائي نموذج : « أَنَذا ها » ( 1

31................................................ ِهتشلر ووليم ِهرْتِسل تيودور ( 1. 1
تيودور ِهرْتِسل ِهتشلر يزور ) وليم 1. 1. 1

31............................ ( م 1896 ) عام مارس آذار/ من العارش يف
32.................................... 1896 م ) ) عام يف ِهرْتِسل تيودور ( 2 . 1 . 1
35.................................. ( م 1896 ) عام قبل ِهرْتِسل تيودور ( 3 . 1 . 1
39........................................ تبدأ رشاكتهام : وِهتشلر ِهرْتِسل ( 4 . 1 . 1
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45........................................................... ِهتشلر وليم رؤيا (2 . 1
45.............................. ( م 1931 - 1845 ) ِهتشلر هنري وليم (1 . 2 . 1
47........................................... الربوتستانتية القدس أبرشية ( 2 . 2 . 1
54.................................................... ِهتشلر يزور ِهرْتِسل ( 3 . 2 . 1
57.................................................... الثاين فلهلم القيرص ( 4 . 2 . 1
60................................................ بادن وأمري ِهتشلر وليم ( 5 . 2 . 1
61............................................. بادن وأمري ِهرْتِسل تيودور ( 6 . 2 . 1
64..................................... تتطور صداقتهام : وِهتشلر ِهرْتِسل ( 7 . 2 . 1

69.................................................. والقيرص وِهرْتِسل ِهتشلر ( 3 . 1
69............................................. وباريس ولندن ، إسطنبول ( 1 . 3 . 1
74................... املقدسة األرض يف فلهلم والقيرص وِهتشلر ِهرْتِسل ( 2 . 3 . 1
81.................................................................. العاقبة ( 3 . 3 . 1

85.................................................................. قورش عصبة ( 2

87.................................................... بريطانيا يف اإلعادة تراث (1 . 2
87....................................... الربيطانية  اإلعادية النزعة جذور ( 1 . 1 . 2
90.................................. عرش القرن التاسع يف اإلعادية النزعة ( 2 . 1 . 2

وباملرستون : شافتسربي ( 3 . 1 . 2
91.................. اإلمربيالية بريطانيا واسرتاتيجية املسيحيَّة اإلعادة نزعة
93....................................................... اليهود إىل بعثات ( 4 . 1 . 2
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الربيطاين األملاين/ الدور حلم اهنيار ( 5 . 1 . 2
95......................................... اليهود إعادة عملية يف املشرتك

99............................... بريطانيا! فتلتقطها قورش عباءة ترفض أملانيا ( 2 . 2
الصهاينة .........................99 مودة لكسب الرصاع يف أملانيا أسلحة ( 1 . 2 . 2
100................................. ( م 1952 - 1874 ) وايزمن حاييم ( 2 . 2 . 2
103...................................... إنغلرتا' يف جديدة 'انطالقة حتقيق ( 3 . 2 . 2

قادة بريطانيا نيَّات حسن كسب ( 4 . 2 . 2
106....................................... بلفور لوعد متهيًدا : السياسيني
112............................................. اَحلْلَبة إىل اجلديد العامل جّر ( 5 . 2 . 2

115....................................... املتحدة الواليات يف اإلعادي الرتاث ( 3 . 2
115.................................................... البيورتيانية اجلذور ( 1 . 3 . 2
117............................................ باألجنحة' املظللة 'األرض ( 2 . 3 . 2
119.............................................. املقدسة واألرض اليهود ( 3 . 3 . 2
121.................. اليهودية باملسألة الرسمي األمريكي بدايات االهتامم ( 4 . 3 . 2

123.................................................. ومذكرته بالكستون وليم ( 4 . 2
123................................ ( م 1935 - 1841 ) بالكستون وليم ( 1 . 4 . 2
128............................................................. 'التدبريية' ( 2 . 4 . 2
130............................................................ قادم يسوع ( 3 . 4 . 2
134............................................ والصهاينة بالكستون وليم ( 4 . 4 . 2
138........................................ ( م 1891 ) بالكستون مذكرة ( 5 . 4 . 2
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142........................................... بالكستون مذكرة بعد احلياة (6 . 4 . 2
145....... عرش التاسع القرن تسعينيات بعد اليهود لقضية احلامسة تضاؤل (7 . 4 . 2

149............................................. ولسن وُودرو ْبَرْنَدْيس لويس ( 5 . 2
149............ م ) 1914 أغسطس ( / آب الِصْهَيْوين : البيت انقالب يف ( 1 . 5 . 2
151............................................ أمريكا عىل حتل الِصْهَيْونيَّة ( 2 . 5 . 2
م ) ..........................153 1941 - برنديس ( 1856 دمبِتز لويس ( 3 . 5 . 2
156.................................... ( م 1924 - 1856 ) ولسن ُودو ( 4 . 5 . 2
160...................................................... وْبَرْنَدْيس ولسن ( 5 . 5 . 2
161........................................... والِصْهَيْونيَّة ْبَرْنَدْيس لويس ( 6 . 5 . 2

165....................................................... القسيس' بيت 'ابن ( 6 . 2
الِصْهَيْونيَّة األمريكية......................165 قيادة يتسلم ْبَرْنَدْيس لويس ( 1 . 6 . 2
167.................................... ( م 1949 - 1874 ) وايز ستيفن ( 2 . 6 . 2
169................................... هاس ودو ، َووايز ، ْبَرْنَدْيس ثالثي ( 3 . 6 . 2
171..................................... بلفور وعد صف إىل ولسن كسب ( 4 . 6 . 2
173............................................ وبالكستون ْبَرْنَدْيس ثنائي ( 5 . 6 . 2
178.............................................................. العواقب ( 6 . 6 . 2

183................................................... املسيحيني الصهاينة َشْمل ّمل ( 3

185............................................. العام الرأي كسب عىل العمل ( 1 . 3
185................................... اجلمهوريني ِحْقَبة يف ِفَلْسِطْني مسألة ( 1 . 1 . 3
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187......................................... ( م 1922 ) لودج-ِفش قرار ( 2 . 1 . 3
188................................. ( م 1980 - 1893 ) نيوَمن إمانويل ( 3 . 1 . 3
م ) ..................................191 األمريكية ( 1932 ِفَلْسِطْني جلنة ( 4 . 1 . 3
200........................ ( م 1940 - 1932 ) املوايل لِفَلْسِطْني االحتاد ( 5 . 1 . 3
سيايس .....................................214 كسوف يف اإلعادية النزعة ( 6 . 1 . 3

والصهاينة ......................................221 واليهود روزفلت ْفَرنكِلن ( 2 . 3
221.............................................. األبيض البيت إىل العودة ( 1 . 2 . 3
222.............................. ( م 1945 - 1882 ) روزفلت ْفَرنكِلن ( 2 . 2 . 3
223........................................................ روزفلت ديانة ( 3 . 2 . 3
225.................................................... السيايس روزفلت ( 4 . 2 . 3
226.......................... األمريكيون واليهود روزفلت ِدالنو ْفَرنكِلن ( 5 . 2 . 3
228................................. روزفلت ِدالنو وْفَرنكِلن وايز ستيفن ( 6 . 2 . 3
234................................... العامل وهيود روزفلت ِدالنو ْفَرنكِلن ( 7 . 2 . 3

239................. املسيحيني والصهاينة األمريكي الِصْهَيْوين الطوارئ جملس ( 3 . 3
240...................................... التعليمي نيوَمن إمانويل مستوى ( 1 . 3 . 3
243......................... ( م 1941 ) اجلديدة األمريكية ِفَلْسِطْني جلنة ( 2 . 3 . 3
248............................................ الليربايل الرأي جتنيد حتدي ( 3 . 3 . 3
250................................ ( 1971 م - 1893 ) نيبور راينهولد ( 4 . 3 . 3
253...................................... اليهودية واملسألة نيبور راينهولد ( 5 . 3 . 3
255................................................... احلرب' بعد 'اليهود ( 6 . 3 . 3
258............................... الِصْهَيْونيَّة نيبور راينهولد مواالة طبيعة ( 7 . 3 . 3
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261................................................................ تعقيب ( 8 . 3 . 3
املسيحيَّة .......263 ( األمريكية ِفَلْسِطْني جلنة و( ِفَلْسِطْني املسيحي جملس ( 9 . 3 . 3
265................................................ العاملية ِفَلْسِطْني جلنة ( 10 . 3 . 3

269................................................................. « قوُرش أنا » ( 4

271.......................................... احلرب سنوات يف ِفَلْسِطْني قضية ( 1 . 4
271............ ( م 1945 - 1942 ) والصهاينة روزفلت ِدالنو ْفَرنكِلن ( 1 . 1 . 4
278...... روزفلت  رئاسة ْفَرنكِلن من األخرية يف األشهر اليهودية املسألة ( 2 . 1 . 4

281................................................... والصهاينة ترومان َهِري ( 2 . 4
281........................................ اليهودية واملسألة ترومان َهِري ( 1 . 2 . 4
اجلديد .................284 الرئيس يقومون آفاقهم مع الصهاينة : اخلالفة ( 2 . 2 . 4
286...................................... للِصْهَيْونية ترومان والء مصادر ( 3 . 2 . 4
289........................................... معمدانًيا كان ترومان َهِري ( 4 . 2 . 4
295........................................... ترومان عند التاريخ فلسفة ( 5 . 2 . 4

. السياسة األمريكية : الرتكة ( 6 . 2 . 4
300........................... ( م 1945 ) أبريل َنْيَسان/ يف ِفَلْسِطْني جتاه
303.............. بعد احلرب ما احتامالت ضوء يف أمريكية سياسة صياغة ( 7 . 2 . 4
313......................................... ترومان وَهِري وايزمن حاييم ( 8 . 2 . 4
318............................. التقسيم قرار عواقب : املسار عن انحراًفا ( 9 . 2 . 4

323.......................................................... شأن ذات صداقة ( 3 . 4
323................................... ( 1955 - 1891 ) جاكبسن إدي ( 1 . 3 . 4
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327........................................................ الرئيس صديق ( 2 . 3 . 4
الرئيس ....................................329 صديق جيند وايزمن حاييم (3 . 3 . 4
334......................................................... ُأستن ترصيح ( 4 . 3 . 4
335....................................... التقسيم إىل يعيد طريق عن بحًثا ( 5 . 3 . 4
339......... ( م 1948 مايو ( أيار/ يف 14 إرسائيل بدولة يعرتف ترومان ( 6 . 3 . 4
340................................................... « قورش أنا » : بعد ( 7 . 3 . 4

345................................................................ املرتجم مالحظات

347.......................................................................... الفهارس
349................................................................ األعالم أسامء ثبت
357....................................................... واجلمعيات املؤسسات ثبت
359..................................................... والدول اجلغرافية املواقع ثبت
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النص واملراجع مالحظات عن

النص واملراجع مالحظات عن

األصلية. بلغتها وردت كام أهنا كتبت إىل >< تشري قوسني بني املادة اللغوية  *
الكاتب من املحتوي، اعرتاض عىل أهنا تعني املقلوبة " " الفواصل اللغوية بني املادة *

الكتاب. مؤلف من أو مقتبًسا، النص كان إذا األصيل
مقتبس. النص أن «» تشري إىل املزدوجة األقواس بني املادة اللغوية  *

املادةاللغويةبنيقوسنيمنفردين ‹›تشريإىلاملصدرالذياقتبستمنهالنصوصاملقتبسة. *
أو األصيل النص يف موجودة أهنا ليست تشري إىل [] كبريين قوسني بني املادة اللغوية *

الكتاب. مؤلف
آخر. اقتباس ضمن اقتباس إىل أهنا تشري '' بني املكتوبة اللغوية املادة *

أجنبية مراجع إىل القارئ حتيل التي اهلوامش، الكثري من األصيل الكتاب حوى لقد  *
ويمكن هذه. نسختنا تضمينها يف عدم إىل دفعنا ما وهو العربية، اللغة إىل مرتمجة غري
من اخلاص هبا اسرتجاع امللف البحث ومتابعة عليها االطالع يف للقارئ الراغب

الكتاب، أي: هذا من (2) يف الصفحة املذكور اإلنرتنت عىل الدار موقع
(http//: www.cadmus-books.com)
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من  املهتم القارئ يتمكن  حتى هي كام النسخة هذه يف اهلوامش  أرقام تركنا وقد
متابعتها.

للنرش والتوزيع َقْدُمس
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النارش كلمة

برضورة القناعة نابع من الكتاب نَرش هذا والتوزيع› للنرش ‹َقْدُمس قراَر إن
إىل قادت التي التارخيية اخللفية من ا جد� جانب ُمِهّم العريب عىل القارئ اطالع
مستعمرة إىل وحتويلها ِفَلْسِطْني اغتصاب مرشوع "الربوتستانتي" الغرب تبني
شكل الَعَقِدّي الذي اجلانب بذلك ونعني العرب. اَثة البحَّ أمهله طاملا "هيودية"،
وعىل ِفَلْسِطْني، فقضية اإلمربيايل. االستعامري املرشوع لذلك واملسوغ املحرك
عن جوهري ختتلف عىل نحٍو التحرر الوطني، قضايا من غريها من العكس

الثالث". "العامل أرجاء خمتلف يف قائمة كانت التي مثيالهتا
بنظر أهنا، بذلك ونعني اإلقليم، ِفَلْسِطْني طبيعة االختالف ذلك مكمن
األسامء من ذلك إىل وما امليعاد" التوراة" و"أرض  "أرض  املتعصب، الغرب
االستعامري الغرب الزمن. عليها عفا التي التوراتية الالهوتية واملصطلحات
خمتلف يف وإنام فحسُب، ِفَلْسِطْني العريب ليس يف الوجود إىل وما يزال، نظر،
أنه عىل غرًبا) الشامي الساحل حتى رشًقا العراق (من العريب املرشق  أنحاء
تارخيي" خطأ "تصحيح َثمَّ من ووجب فيه غزاة العرب ويعد طارئ، حدث

http://www.al-maktabeh.com



16
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

مع تتعامل  التي  "األوُرّبية" املدرسية الكتب إىل  واحدة ونظرة طردهم، عرب
تؤكد ذلك. العريب املرشق تاريخ

تقويمه املسلمَني، فإنَّ عىل العرِب عداءه ركز االستعامرّي الغرب أن ومع
وليس استعالئية  عنرصية نظرة عىل يرتكز عام نحٍو عىل النصارى العرب
القليلة األسابيع يف جمدًدا اندلعت التي الِصْهَيْونيَّة  واهلمجية ذلك، من أقل 
وحمارصة عليها النار وإطالق حلم بيت يف املهد  كنيسة وحصار  القادمة، 
ذلك عن "املسيحي" الغرب سكوت يشء كل وقبل وأوًال بداخلها، املحتمني
الفرنجة من محالت متتد األدلة التي سلسلة من من َحْلَقة ما هو إال الترصف
اُملُثل التاريخ، أي: انتصار نظرية: هناية فوكوباما صاحب ينظر أمل هذا. يومنا إىل
من الالتينية يف أمريكا اجلاري التحول إىل األخالق، من عىل غريها "الغربية"
التنمية قضايا يف محيد تأثري «ذو أنه عىل الربوتستانتي املذهب إىل الكاثوليكية

.‹12 :36/4 نظر ‹وجهات االقتصادية وغريها..»
قد الذي االنطباع  من  العكس وعىل الكتاب، هذا  فإن سبق مما انطالًقا
يف الِصْهَيْونيَّة لنمو تأرًخيا املؤلف الَعَقِدي، ليس بعٍض بسبب انتامء عند يتولد
املعركة من الَعَقِدّي وإنام أرضية إلدراك اجلانب املتحدة، والواليات بريطانيا
شعوب كل وإنام فحسُب، ومسيحيني، مسلمني العرب، ليس التي خيوضها،
إهنا الصغري: جورج بوش كلامت ولنتذكر التاريخ. هناية إزاَء: الثالث" "العامل
ذلك من أبعد وإنام حتديًدا ذلك يعِن مل بأنه قناعة عىل ونحن حرب صليبية.
معتقد صاحب  كل عىل بالطبع  مقدسة، حرًبا القول: قصد أنه  برأينا  بكثري.

له. خمالف
أجربت الذي الرصاع من الَعَقِدي اجلانب ذلك العرب املفكرين إمهال إن
إىل أوصلتنا مجيًعا التي الرئيسة األسباب أحد برأينا، كان، خوضه، عىل أمتهم
التشديد ذلك، نود مع ِعًدى». يغيظ وال يُرس صديًقا «ال الذي: احلايل وضعنا
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(رد أيِّ فكرة األول، ونبذ املقام يف تارخيًيا هذا املؤلَّف دليًال عدِّ رضورة عىل
أذهان بعٍض. تدور يف قد ِفعل)

يالبُسوهنا التي واإلذالل من دائرة املهانة اخلروج العرب سيكون بإمكان
طبيعة ويستوعبوَن العامل، هذا يف يفهمون أنفسهم ومكاهنم عندما فقط اآلن،
منطلق من مع األشياء ويتعاملوَن عميق، علمي عىل نحٍو وجوهره عدوهم
استكشاف يف إسهاًما منها الكتاب هذا الفعل. والدار تعدُّ ردة الِفعل وليس

الِعَظام. املآلِن باألخطار الطويل الطريق ذلك

والتوزيع َقْدُمس للنرش
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الثالثة الطبعة مقدمة

كيفية لنا ليرشح  العريب  القارئ  آفاق يف صغرية  نافذة يفتح الكتاب هذا
الكشف إىل القارئ هذا ويصحب سياسية، كحركة اليهودية الصهيونية نشوء
امللوك مع والدؤوب  املتداخل وعملها احلركة هذه أرسار من الكثري عن 
كل مستغلة الغرب الدين يف ورجال واملتنفذين واحلكام والوزراء واألباطرة
إىل اليهود عودة بأن وإقناعه الغرب هذا إلهيام والضاغطة املتاحة الظروف
وشعوب الفلسطيني  الشعب حساب  عىل  هناك هلم دولة وتأسيس فلسطني
واملنطق، والواقع بالتاريخ آهبة غري لليهود، طبيعي حق هو العربية املنطقة
دولة خلق يف حلمها حتقيق إىل ساعية اإلنسانية واألخالقية، القيم متجاهلة
عىل احلجر وهتديم والشيوخ، والنساء األطفال أشالء عىل ولو  إرسائيل
األمم ومبادئ اإلنسان وحقوق الدولية الرشعية متخطية  البرش، رؤوس
الشمولية مبادئ عن متغاضية واإلنسانية، والدينية الديمقراطية والقيم احلرة
الربوتستانتية الطوائف أفراد بعض ومساندة عطف مستغلة بأكملها، اإلنسانية
العامل يف هلا املتاحة الكاملة احلرية من مستفيدة منهم،  األمرييكيني والسيام
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األحكام كل عىل لتتمرد خاصة، األمرييكية املتحدة والواليات عامة الغريب
اآلخرين وتفكري  حرية عىل القيود  ولتفرض  احلرة،  األمم وقوانني  الدولية
القسم متتلك التي اإلعالم وسائل عىل متارسها السيطرة الواسعة التي بسبب
والتفكري احلرية القيود عىل "إن  هوفامن بول بقول يذكرنا منها. وهذا األكرب
أكمل صورة عىل عليها التأثري يتم يمكن أن املشاكل االعرتاضية، وكثري من

التامة". احلرية متلك يدي منظمة عىل
البعض جيعل مما  املسيحية" "الصهيونية  عنوانه هو  لالنتباه امللفت لكن
نوضح أن منا يقتيض فهنا املسيحية ؟ الصهيونية هذه أين منهم  وأنا يتساءل 
أو كام الظامل. بجريرة املظلوم املحظور، ويؤخذ يف ال نقع حتى األمور بعض
لبنان يف املنيطرة ثورة بعد العبايس اخلليفة إىل يف رسالته األوزاعي اإلمام قال

بذنوب خاصة". "التؤخذ عامة
فهذا االهتام. قفص يف يضعها وال املسيحية موجًها ضد ليس الكتاب فهذا
هذا الكتاب من ترمجة َقْدُمس دار إليها تسعى التي عن الغاية البعد كل بعيد
أن الواجب من  إنام  املقدمة،  بداية يف وإيضاحه ذلك رشح تم وقد ونرشه. 
اإلنسان إىل نظرهتا هي وما ؟ املسيحية هي ما املقدمة يف هذه للقارئ نوضح
اليهودية هذه وموقف الصهيونية، التلمودية اليهودية من موقفها هو وما ؟

منها. والصهيونية
والقضاء املسيحية طمس حتاول تزال وال اليهودية التلمودية حاولت لقد
وحكمت اضطهدت املسيح نشأهتا وحتى يومنا هذا. فقد منذ وخنقها عليها
إىل إضافة املسيحيني واملبرشين الرسل طاردت ثم واملوت، بالصلب عليه 
من برعم وكفر  أقرت راهبات طرد  الذاكرة  إىل  وأقرهبا والرهبان الراهبات
ثم وأديارهم، ممتلكاهتم ومصادرة العرشين القرن سبعينيات يف فلسطني

هذا القرن. مطلع يف القيامة كنيسة حمارصة
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الربوتستانتية املسيحية الطوائف أفراد بعض دعم ُيربز الكتاب الذي فهذا
واملسيحيني املسيحية  دور  جتاهل بنظرنا االرسائييل، وللكيان  للصهيونية
دعم يف الربوتستانتية واألغلبية واألرثوذكسية الكاثوليكية طوائفهم بجميع
من قلنا كام فهم بأكملها. املسيحية ليسوا األفراد فهؤالء الفلسطينية، القضية
األلف عىل  عددها يزيد والتي الربوتستانتية والشيع  الطوائف بعض أتباع
بدافع إما الدعم هذا وقد يكون األمرييكية وحدها. الواليات املتحدة طائفة يف

كتايب. سيايس، وأحياًنا أو اقتصادي، أو استهالكي، مادي
صهيونيون. املسيحيني مجيع أن األوىل للوهلة القارئ يظن جيعل فالعنوان
كام الصهيونية عن البعد كل بعيدة وهي أبًدا، هذا ليست املسيحية أن حني يف
كام الرسل وأعامل املسيح إنجيل فاملسيحية هي مع اليهودية. قطًعا تتناىف أهنا
هذا تقصد ال َقْدُمس دار أن ذلك إىل يضاف والسنة الكريم اإلسالم القرآن هو

الكتاب. هذا نرشها من أبًدا
وليست البرش، مجيع وإىل شمولية هي  ومبادئها  بمفهومها فاملسيحية
إىل ودعوة  ورجاء وتضحية  حمبة فهي معني، عرق أو معني شعب إىل
احلرية إىل  دعوة فهي املسيحية، يف  موجودة غري فالعدائية واملساواة. السالم
األرض، شعوب لكل واخلري املطلق اإلنسان ذات يف الداخلية والديمقراطية
يف والفرح. والرجاء األمل اإلنسان إعطاء العطاء، عىل وترص اخلوف، تنفي
ليكون نفسه اختار معني لشعب هي جمموعة مصالح الصهيونية اليهودية حني
وتعترب اهللا املسيحية، هدم إىل تسعى عنرصية حركة أهنا كام املختار، اهللا شعب
األزل، األزل وإىل من اهللا أن املسيحية ترى يف حني خادم الشعب اليهودي،

األزل. اهللا إىل مع الروح يف ويستمر معينة مرحلة ولد يف واإلنسان
إىل كل إضافة واألرثوذكسية الكاثوليكية الكنيسة أن ترى ثانية ناحية ومن
وال بالقدس بذاهتا قائمة عنرصية كدولة بإرسائيل تعرتف مل الرشقية الكنائس
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اإلغراءات وكل عليها، ُمورست التي الضغوطات كل رغم إلرسائيل عاصمة
الفلسطينية القضية عن ودفاعهم املسيحيني إىل عدنا ولو هلا.  ُقدمت التي
والذاكرة، يف اجلغرافيا نبتعد ال وحتى املضامر. هذا يف احلربة رأس لوجدناهم

ال احلرص. املثال سبيل وعىل
من وفًدا  يرتأس املاروين فرنجية سليامن  اللبنانية اجلمهورية رئيس نرى
عن ليدافع السبيعينيات أوائل يف ويذهب واإلسالمية املسيحية الطوائف مجيع
الصهيوين، واالستيطان اهلجمة ضد أرضه فلسطني يف لشعب املرشوع احلق
التي اإلذالل وحماولة واألمرييكية الصهيونية من الضغوطات كل متحدًيا
األرثوذكيس شارل مالك إىل إضافة نيويورك. حقائبه يف تفتيش أثناء هلا تعرض
وبعدها، اليهودية الدولة والدة أثناء الفلسطينية القضية عن ودفاعه املستميت
الفرنسية باللغة كتابه يف الكاثوليكي شيام وميشال املاروين حلو  شارل إىل
فارس وكتبه، مبادئه يف األرثوذكيس سعادة وأنطون فلسطني" Palestine"
خليل وقبلهم وخارجها، املتحدة األمم يف ومواقفه الربوتستانتي اخلوري
واملسؤولني والباحثني املفكرين  من  وغريهم إرسائيل تولد أن وقبل سعادة 

الطوائف. مجيع ومن األصعدة مجيع املسيحيني عىل
البرش كل ختاطب املسيحية أن يؤكد الثاين الفاتيكاين املسكوين واملجمع
اهللا، وتدعو شعب هي البرشية مجيعها العائلة تعترب إذ اإلنسان، يف خدمة وهي
لضمريهم أمانة املسيحيني وحتكيم الضمري، وعىل الشخصية اإلنسان كرامة إىل
املشاكل لكل العادل واحلل احلقيقة عن  الناس  سائر مع باحتاد  يبحثوا أن
احلرية هذه ألن حريته،  بملء اخلري نحو  يتجه  أن اإلنسان وعىل البرشية،
بني األخوي احلوار فيه، وأن اهللا صورة عن مميزة عالمة اإلنسان يف احلقيقية
الذين كل وحتب حترتم الكنيسة كام أن املتبادل، باالحرتام إال يكتمل البرش ال
إىل احلب هذا يقودنا ال أن رشط للمسيحية مغايرة بطريقة ويعملون يفكرون

البرش. بحقوق تنادي باحلق واخلري، ولذا يتعلق ما يف الالمباالة
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مهمة الثاين، إن الفاتيكاين املسكوين املجمع حسب ودائًام للكنيسة وبالنسبة
ترتبط وال باجلامعة السياسية بحال من األحوال ختتلط ال وصالحياهتا الكنيسة
فقط يقترص ال أنه كام  احلرب، انعدام جمرد ليس فالسالم  سيايس.  نظام بأي 
استبدادية سيطرة عن أيًضا اليأيت و املتخاصمة القوى بني التوازن تأمني عىل
و العدل بعمل إال ال يتحقق اإلنساين، املجتمع يف اهللا رسمه نظام ثمرة هو إنام
دونام هيدف حريب عمل كل وإن األشخاص. خري عىل احلفاظ دون يستتب ال
هو سكان من فيها بام مناطق واسعة أو بيوت بكاملها أو مدن هدم إىل متييز

اإلنسان. اهللا وضد ضد وهو إجرامي، عمل
واالحرتام االعتبار بعني املسلمني إىل الكنيسة فتنظر إىل اإلسالم بالنسبة أما
املكلم خالق السامء واألرض احلي القيوم الرحيم الواحد اإلله يعبدون ألهنم
العذراء. أمه كإله، وُيكرم به يعرتف وأن مل املسيح كنبي ُجيل فاإلسالم البرش.
املسيحيني بني كثرية منازعات وعداوات مر القرون عىل نشأت كانت قد وإذا
وينرصفوا املايض يتناسوا أن عىل اجلميع املقدس حيض فاملجمع واملسلمني.
واخليارات االجتامعية العدالة مًعا ويعززوا ويصونوا املتبادل، التفاهم إىل

الناس. مجيع واحلرية لفائدة والسالم األخالقية
أعاله املقدمة يف الواردة املالحظات كل رغم له نقدم الذي الكتاب وهذا
َقْدُمس دار أن حني يف عامة. العاملية املكتبة إىل كبرية خدمة أنه أسدى نعترب
للقارئ جماًال فتحت قد  تكون العربية  اللغة إىل مرتًمجا الكتاب  هذا بنرشها
دعم يف وأنصارهم  والصهيونيني  اليهود غاية عىل اإلطالع من ملزيد العريب
وإبداهتم الفلسطينيني العرب عىل يف حرهبا وتأييدها عليها واحلفاظ إرسائيل
واملسلمني عىل املسيحيني نوفر ال فهي اجلنس، يف وال يف الدين ال دون تفرقة

السواء.
كل يف  باحلفظ وجدير بالقراء جدير املسيحية" "الصهيونية الكتاب  هذا 
نتمنى كنا أننا  العلم مع العريب. واملثقف للقارئ حيوية  رضورة ألنه مكتبة
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اقتىض فقد اآلن أما األمريكية والصهيونية". "الربوتستانتية العنوان يكون أن
العمل. هذا عىل َقْدُمس لدار فشكًرا التوضيح.

خمول موسى
الالهوت كلية يف سابق أستاذ

لبنان/ - بعبدا / األنطونية اجلامعة يف
/ م 2003 فرباير / شباط 5 بريوت
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األربعة وأوالدي زوجي مع إقامتي جتربة إىل األطروحة هبذه اهتاممي يعود
كنت أستاًذا حني م) 1981) من عام األوىل األربعة األشهر خالل يف القدس
العربية. اجلامعة يف األمريكية والدراسات الدينية الدراسات قسمي يف زائًرا
اإلرسائيلية الكندية (املؤسسة َرْتُه فوفَّ املرحلة لتلك الالزُم املايلُّ الدعُم ا أمَّ
أُتُوا كارلتون، جامعة وجاِمَعتِي (Canada-Israel Foundation Studies /
ذلك منذ املرات من عدًدا عدت لقد .(Carleton University, Ottawa)
Canada-Israel /إرسائيل - كندا (صندوق قام م) 1992) عام ففي الوقت.
حيث أخرى مرة بدعمي والبحوث العليا الدراسات وقسم (Foundation

املركزية الِصْهَيْونيَّة  (املحفوظات يف العمل عىل عاكًفا شهرين مدة سلخت 
أما لذلك. الّشكر  شديد وأنا القدس،  يف (Archives Zionist Central /
يف (Jewish Historical Society / اليهودية التارخيية لـ(اجلمعية البحثية زيارايت
Zionist / الِصْهَيْونّيتني واملكتبة مستشوستس، و(املحفوظات بوالية والتهام
Franklin) روزفلت ِدالنو نيويورك، مكتبة ْفَرنكِلن يف (Archives and Library
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Harry S.) ترومان َهِري ومكتبة هايدبارك، يف (Delano Roosevelt Library

مرة أخرى، جامعتي دعمتها فقد ميسوري. إنديبندنس، يف (Truman Library

الواليات سفارة إرشاف حتت للبحوث  أمريكية حكومية  منحة دعمتها كام
من (مكتبة اهلاتف عرب سخية مساعدات حصلت عىل لقد يف أُتُوا. هنا املتحدة
مقتنًعا أصبحت أزرها. مل التي  (Harvard Law Library للقانون/ هارفارد 
العاملني لدى الطيبة واإلرادة واللباقة، الكفاءة، من جًدا مستوى رفيع بوجود
غري الذين ساعدوين جلميع بتقديم الشكر وأنا مدين واملحفوظات، املكتبة يف
جوقة أصوات إىل  صويت  أضيف أن واجبي من أن ذلك، مع أعتقد، أنني
الشاملة الكفاءة فضل إن سيقولون: Truman) ممن Scholar [داريس ترومان])

َهِري ترومان. مكتبة كله إىل يعود األوسط للغرب املشهودة واملودة
The  / الِصْهَيْوين للفكر  الكندي  (املعهد إىل الشكر أوجه أن أيًضا أريد
براون مايكل إىل األستاذ وخصوًصا (Canadian Seminar on Zionist Thought

يف عميل لتقديم يل دعوته عىل يورك، جامعة من (Professor Michael Brown)
م). 1992) نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ يف وتورنتو، مونرتيال

من أجزاء قراءة يف املساعدة عىل أم القيمة املناقشة عىل سواٌء شاكٌر  وأنا 
Dr. Carl Herman) فوس  هريمن كارل الدكتور: من  لكل املبكرة ماديت 
اجلامعة من (Professor Yaakov Ariel) آرييل ياكوف واألستاذ: (Voss

حالًيا) [Chapel Hill هيل/  [تشبل الشاملية كارولينا جامعة سابًقا، العربية 
(كالمها (Kevin Crombie) كرمبي وكفن   (David Pileggi) بيلّغي ديِفد
القدس) زمييل للمسيح يف Anglican Church [األنغليكانية] بالكنيسة مرتبط
(Charles Brown) براون وتشارلز (Professor Ray Jones) جونز راي األستاذ:
Jan Willem) هوفن فان در فلم يان .(Reinhold Niebuhr [نيبور ([راينهولد يف
املسيحيَّة السفارة من (Stan Goodenough) إنف غود وستان (van der Hoeven

(Miriam and Halvor Rornning) رونينغ وهالفور ومرييام القدس، يف الدولية
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القدس. املقدسة، األرض لدراسات األمريكي من املعهد
أندروز القديس ضيافة) (بيت نزل أقمت يف زياريت األخريِة القدَس خالل
القس بصحبة الدوام عىل استمتع حيث اسكتلندة) (كنيسة (Andrews. St)
وألكسيس (Carol Morton) مورتون وكارول (Colin Morton) مورتون كولن
زياريت خالل املرافقة وعىل  الكريم. العاملني وجهاز (Alexis Drag) دراغ
ماترزدورف وِرتشارد (John Zemba) زمبا جون أشكر م) 1992) عام يف

جًدا. خاص نحٍو عىل (Richard Mattersdroff)
Helga and) جاكيامنن ومايت هلغا حق من هي الشكر من خاصة آيات ثمة
زوجي غوين أشكر وفوقه يشء كل وقبل وأوًال وأخًريا، (Matti Jaakkimainen

العليا، دراستي سني خالل ح الشُّ حياة شاطرتني بداية زواجنا ففي .(Gwen)
املختلفة النوعية ذات التضحيات من الكثري قدمت األخرية  السنوات ويف
جتاوز ألستطيع كنت ما الكثرية. امليدانية البحثية برحاليت القيام من لتمكنني
سفر األمثال يف التفاصيل من املزيد عىل العثور إخالُصَها. يمكن لوال كله هذا

.(31-10 :31)
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ِهتشلر ووليم ِهرتِْسل تيودور ( 1 . 1

ِهرتِْسل  تيودور يزور ِهتشلر وليم ( 1 . 1 . 1
عام (1896 م) مارس آذار/ من العارش يف  

Theodor) ِهرْتِسل تيودور كتاب من األوىل النسخ من ظهور أيام بضعة بعد

([برايتنشتاين] مكتبة واجهات  يف ‹Der Judenstaat / اليهود ‹دولة (Herzl

ِهتشلر هنري وليم يدعى بريطاين قسيس باملكان مر الفّينّية، (Breitenstein

1896) مارس آذار/ من العارش يف ذلك، وبعيد .(William Henry Hechler)
ِهرْتِسل. يف مكتب نفسه قدم م)

معلًنا: احلوار بدأ تقول: إنه اخلاصة ِهتشلر مذكرات كانت سنوات وبعد
أنت؟» من ولكن ذلك. أرى أن «يمكنني قائًال: ِهرْتِسل عليه فرد أَنَذا!» «ها
تنبأت منذ أنني علمت التايل: «ستصاب باَحلَرية إذا النحو عىل ِهتشلر رد وجاء
اآلن أَنَذا وها بادن. أمري  إىل بمجيئك م) 1882) عام إىل يعود طويل  زمن

مساعدتك». عىل مقبل
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جهة من الرسمية (اهلِرْتِسليَّة) الِصْهَيْونيَّة بني األول اللقاء هو ذلك
من والعارش املقابلة. اجلهة من  (Christian Zionism) املسيحيَّة  والِصْهَيْونيَّة 
هو ِهرْتِسل) تيودور (مكتب واملوقع الزمان، هو م)  1896) مارس آذار/
أخًريا منهام كل وقام اللقاء األول. ذلك بطال مها الشخصان وهذان املكان،
م) 1896) عام ‹دولة اليهود› كتيب ِهرْتِسل صدر لتيودور إذ اس ُكرَّ بتأليف
Die  / للنبوءة] طبًقا ِفَلْسِطْني إىل اليهود ‹[إعادة كتيب ِهتشلر لوليم وصدر 

.(1) م) 1882) عام ‹Bevorstehende Rueckkehr der Juden nach Palaestina

م) 1896 ) عام يف ِهرتِْسل تيودور ( 2 . 1 . 1

أرعب لربام  أشهر بضعة قبل  األمر حقيقة  يف  حصل املشهد ذلك أن لو
فقد اليوم ذلك يف أما املوت. إىل يوصله أن يكاد شديًدا رعًبا ِهرْتِسل تيودور
الذي يفكر باألسلوب بعدها مباَرشة النشوة بدأ بفورة من أوًال ِهرْتِسل أحّس

عمله. ملصلحة الغريب الرجل هذا من لإلفادة اعتامده يمكن
الرأس إىل قمة حديث من رجل بأنه اإليامن يف الدوام ِهرْتِسل عىل دأب
ما أن يعلم كان النهائية. العلوم لسلطة باالحرتام مفعٌم القدمني،  أمخص
للمسألة علمًيا حًال  بل ال متاًما، معقوًال حًال كان اليهود› ‹دولة  يف اقرتحه
جعله ذلك لكن  بطولًيا، فكرًيا جهًدا تطلب األمر أن صحيح اليهودية.
للمرشوع وأدائِِه التخطيط ففي أثناء أقل منها. وليس علمية، أكثر [املرشوع]
بأعامله التفكري لدى عرفها التي تلك عن كلًيا خمتلفة نوعية من نشوًة الَبَس
تتناوبان والفزع النشوة حالتا كانت وإنجازها. ومرسحياته، ومقاالته األدبية،
لنفسه: قال املفرطة البهجة حلظات  إحدى ويف له. حيدث كان ما جراء عليه

بدأ». قد العامل تاريخ وأن إّيل بالنسبة قد انتهت احلياة أن «أعتقد
حًرصا وقفت مذكرات كتابة بدأ ِهرْتِسل ألن كله ونحن نعرف تفاصيل هذا
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كان الِصْهَيْونية. بالدولة اهلدف املتمثل إىل يسعى وهو وأفعاله أفكاره لتسجيل
القضية عن  األول ‹[الكتاب هو: األوىل  الصفحة عىل ثبته الذي  العنوان
Book One of / عام (1895 م)] احلصاد عيد ُزَهاء باريس يف بدأته اليهودية،
افتتح the›. وقد Jewish Cause, began in Paris, around the Pentacost, 1895
الوقت بعض منذ كنُت مشغوًال «لقد التالية: باجلملة املذكرات هذه ِهرْتِسل

حمدود». بمهمة ذات شأن غري
اجلميع فاق بأنه آمن فقد . َقطُّ باطنية جتربة مل تكن املسألة أن متأكًدا من كان
بعد ليصل العامل، يف الفاعلة واألخالقية بالقوى السياسية الصارم التفكري يف
العرص مشكلة الذي هو اليهود وضع يف سيَّام وال الرؤى هذه اّتباع إىل  ذلك
لقاء عىل شجعه ما ذلك كان والسيايس. األخالقي عىل الصعيدين األصعب
Baron Maurice) هريش  دو موريس البارون اليهودي املحسن مثل رجال
Jewish Colonization اليهودية/ االستيطان (رابطة رئيس (de Hirsch

إنجاز من أشهر بضعة قبل لوجه وجًها رصاحة أبلغه الذي   ( Association

يف أوُربَّة هيود توطني إىل الرامية عن خططه النظر أن يرصف عليه أنَّ اسه ُكرَّ
وإىل ِهرْتِسل. َبْرَناَمج دعم  نحو موارده مجيع ويوجه األرجنتني مثل أماكن
كثًريا يفكر مؤخًرا كان قائًال: «إنه أيام بضعة بعد ِهرْتِسل شخصية أخرى كتب
كام بسافوناروال الشبه شديد هو نفسه نعم كان .«(Savonarola) بسافوناروال
سيبقى الرب. وأنا فارس الربق قال: «يتألق حني (Lenau) ليناو وصفه الشاعر

إىل األبد». صامًدا املقدس الرابط
أهنا فإننا نعلم يف قلوب حماوريه، الرعب زرعت اللهجة هذه أن قدرنا إذا
ما «كثًريا قائًال: مذكراته يف اعرتف فقد  أكثر.  نفسه  ِهرْتِسل تيودور أخافت
يونيو َحِزْيَران/ ويف املاضية». القليلة األيام تلك يف باجلنون أصاب أن خشيت
فريدريش يدعى أيًضا، طبيب ولكنه مثله، صحفي جلس م) 1895) عام
َدة ُمَسوَّ له يقرأ ِهرْتِسل كان حني  يف  مدهوًشا ( Friedrich Schiff) ِشف
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فبادر «Address to the Rothschilds/ روتشيلد] آل  إىل موجهة «[رسالة
املساعدة والتامس الرسالة إحراق إىل حثه عىل يبكي، وهو الطبيب، الصحفي

الطبية فوًرا.
األوهام عن شيًئا يعرفوا املنجزة مل اليهود› ‹دولة اس ُكرَّ اء ُقرَّ فإن وكذلك
َدة ُمَسوَّ يكتب وهو َسَلَخَها التي األسابيع خالل  ِهرْتِسل تشغل كانت التي

النص:
حول ويلز' أمري سيدنا إليه فني سيعرِّ 'الذي القيرص مع سأتفاوض أوًال
الذي امللكي وعده سيعطيني البالد. بمغادرة الروس لليهود السامح
أملانيا. مع قيرص سأتفاوض ذلك وبعد الرسمية.. اجلريدة يف سيتم نرشه
وبعد اجلزائر. هيود خيص فيام فرنسا، مع ثم النمسا. ومن مع ذلك وبعد

احلاجة. حسب ذلك

تبًعا للخروج اليهودي الشعب يعد أن  عليه  َيَتَحتَّم األثناء هذه ويف
اخلاصة: لتوجيهاته

أن معروًفا' األمر يصبح أن 'قبل خالل السنوات العرشين، عيلَّ َيَتَحتَّم
‹[مرسحية آالم العالقَة بني ولعلَّ جنوًدا.. يكونوا أن عىل الفتية أدرب
وإحدى مقطوعات (Hans Sachs) زكس Shrovetide› هلنز املسيح]/
قيادة حتت اخلروج نفسهابني العالقة  هي (Wagner) لفاغنر األوبرا

املرشوع». هذا وبني موسى

هيكل: وجود من بدَّ وال
فرساننا وعىل للنظر، الفتة أن يرتدوا أثواًبا األساقفة كبار عىل سَيَتَحتَّم
يزينوا أن ضباطنا وعىل بيضاَء، وسرتاٍت صفراَء اِوْيالٍت َرسَ يرتدوا أن

فضية. بلوحات صدورهم

دستور: إىل سنكون بحاجة
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السلبية جتارهبا من فنستفيد البندقية بدستور شبيًها الدستور نجعل قد
من بأن فكرت  وحني أيب.. األول الشيخ سيكون تفادهيا.. طريق عن
يف اهليكل وبمخاطبته أمًريا [ابنه] َهْنز بتتويج يوم ذاَت أقوم أن املمكن
اغرورقت '! املحبوب ولدي السمو 'صاحب البالد قائًال: أمام عظامء

بالدموع. عيناي

وصحة املرشوع معقولية حول الدائرة األسئلة عن  اإلجابة تكون هل
ومن ِهرْتِسل؟ معارصي عىل مما كانت ا حق� نحن علينا أسهل العقلية صاحبه
أصبحت قد دولة هيودية أن إليهم، بالنسبة يكن مل إلينا، وإن بالنسبة املعلوم 
وما للتصور؟ غري قابل كان وقد موجوًدا يصبح أن شيًئا فهل يمكُن موجودة،

؟ بالتحديد معقوًال يكْن أَفَلْم للتصور قابًال داَم

عام ( 1896 م ) قبل ِهرتِْسل 3 ) تيودور . 1 . 1

'متديًنا' يكن كذلك. مل األمر َيَر مل ديني؟  عىل معنى كله هذا انطوى هل
الثاين يف بودابست يف ولد أن فبعد اآلخرين. بمعايري أو  نفِسه  بمعايريه َقطُّ
االسم الثامن وحصل عىل يومه يف ختانه تم م) 1860) عام مايو أيار/ من
األملاين (Tivadar) واالسم تيفادور اهلنغاري واالسم (Zeev) زئيف اليهودي
فكان (Jakob) جاكوب تيودور والد أما  .(Wolf Theodor) تيودور فولف
وأصبح، الِني. َجوَّ باعة أرسة متدينة] [أي: أرثوذكسية ألرسة  ا مباَرشً سليًال
كانت البنوك. أحد ورئيس ثرًيا امتيازات، تاجًرا أّي دون حياته بدأ الذي وهو
األديب العها باطِّ األملانية، اللغة يف بطالقتها وفخورة البوتقة يف متاًما ذائبة أرسة
حديًثا، املشاد (Dohany Street) دوهاين شارع كان كنيس الفنون. وبرعايتها
تعيش كانت احلقيقة (يف ِهرْتِسل عائلة أفراد معبَد إصالحية، مؤسسة وهو
عام مايو أيار/ من الثالث األرسة يف احتفلت للكنيس). وهنا جماور منزل يف
تلك املناسبة عدا وفيام العمر. من عرشة الثالثة الصبي بلوغ بيوم م) 1873)
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بني السبت أيام الكنيس إىل اصطحبته دينًيا الالمبالية تيودور عائلة كانت
الصالة حرض يكن مل  اليهود› ‹دولة  بكتابة  قيامه  لدى  ولكنه واآلخر. احلني
فقد من عمره، العارشة بلغ أن إىل تعليمه، من املرحلة األبكر أما سنوات. منذ
الديني. التعليم من متواضًعا قدًرا تقدم كانت اليهود لألطفال مدرسة يف متت
يذهب إال مل بعُد وفيام التعليم. هذا يكره مثل كان أنه دوًما أَرصَّ مذكراته ويف

علامنية. مدارس إىل
حلم رآه عن (Reuben Brainin) ْبَراينِن روبن بإبالغ ِهرْتِسل قام موته قبيل

املسيح له: فيه ظهر عرشَة، الثانيَة فتى يف وهو
السحب إحدى السامء. وفوق أجنحة عىل وحلق يب ذراعيه بني أخذين
بتقاطيع شبيهة تقاطيعه 'كانت موسى. التقينا.. القزحية األلوان ذات
من صليُت 'لقد قائًال: موسى املسيح نادى ثم آنجلو'..  مايكل متثال
إنجاز عىل وعازم قريًبا قادم أنني لليهود أعلن هيا ..! الفتى هذا أجل
'! البرشي اجلنس وملصلحة شعبي ملصلحة ومدهشة عظيمة أعامل

ألحد. به البوح عىل أجرؤ ومل لنفيس احللم هبذا احتفظت

بذلك يعرتف مل فإنه  فعل  وإذا ؟ املخلص باملسيح  يؤمن إذن، بات،  هل
شيًئا آخَر، يمثل حلمه كان مسيح أنَّ اينِن) لْربَ قال (كام افرتض لقد رصاحة.
اجلنس بإنقاذ ا حق� تقوم كانت التي احلديثة والتقنية العلوم يمثل كان ربام

عظيًام»(2). مهندًسا أصري أن قررت بالذات وهناك «وعندئذ البرشي!
دراسته عىل تيودور حيث واظب فيينا إىل العائلة انتقلت م) 1878) عام يف
طالبية كتلة إىل اهتدى أن لبث ما وهناك املدينة. بجامعة  القانون مدرسة يف
الروح هذه مع تزامن وقد اجلديدة. املتطرفة األملانية القومية بروح سة  ُمَهوَّ
حزب سيايس معاد تشكيل إىل إليه، أفىض فيام أفىض، شعبي معاٍد للسامية تياٌر
صار الذي (Chrisitan Social Party املسيحي/ االجتامعي (احلزب هو للسامية

الحقة. يف مرحلة املدينة بلدية Karl) رئيس Lueger) لويغر كارل زعيمه،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


37
ووليم ِهتشلر تيودور ِهرتِسل

خالل ِهرْتِسل بقي كيف سيتبع، ما كان كل ضوء يف املثرية، األمور  ومن
جهًدا بذل فقد اجلديدة. السامية) (معاداة نزعة عن غافًال تلك الدراسة سنوات
إىل االنتساب درجة إىل أملاين، بأنه االعرتاف عىل احلصول  سبيل يف بطولًيا
الكاريكاترييَّة الصورة يشبه ما إىل منقلًبا (duelling fraternity مبارزة / (أخوية
اضُطرَّ اجلهود، أن تلك كل مع لبث، ما ولكنه املتميز، األملاين الشاب لنمط
للسامية معادية بجمعية إىل االرتباط أخويته بادرت موقًفا. فحني يتخذ أن إىل
حتدث ذلك االستقالة كتاب ويف االستقالة. إىل حديًثا اضُطرَّ تنظيمها جرى 
يبقى أنه ويبني الرجعية»  العرص «موجَة بصفتها السامية  معاداة عن  بأسى
«ألن األملانية: بالشبيه يربطه الذي التضامن  جرس إحراق  عدم عىل مصمًام
طرد عىل أبقى معوًال شائن، يشء أي يتضمن ما أعلم، ال حدود يف سجيل،

مرشف»(3).
السامية معاداة حماربة يدعم ([مجعية أن (1893 م) عام منه ُطلب بعد وفيام
حديًثا َست ُأسِّ (Society to Combat Anti-Semitism in Vienna فيينا] يف
لكنه رفض أيًضا). وهيودية مسيحية شخصيات يف عضويتها باملناسبة (ضمت
إمخاد إىل تسارع أن مبارزات» «بضع  شأن  من إنَّ  اجلوابية: رسالته يف قائًال
اليهود رفع مكانة إىل سيؤدي «بام للسامية، املعادين املشاغبني من القلة جلبة
يتحرروا أن اليهود عىل «سَيَتَحتَّم نفسه الوقت ويف كبري». عىل نحٍو االجتامعية
إنَّ ليقول: كالمه ويتابع باالنتقاد». جديرين جتعلهم التي السامت تلك من

فكرة هذه مل تكن الشامل. األمثل احلل يشكل أن املسيحية انتحال شأن من
داعيًة الِصْهَيْونيَّة، انتحال  إىل حتوله عشية  حتى بالفعل، بقي، لقد طائشة.
تزاوج األعراق «إن م): 1882) عام كتب فقد والذوبان. لالندماج متحمًسا
هو مشرتك للدولة دين أساس الرشقية عىل باسم املعروفة مع نظريهتا الغربية

احلل العظيم»(4). إنه املطلوب،
أن ِهرْتِسل أوضح طويل، غري بوقت القانون مدرسة يف خترجه  وبعد
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شهادة عىل حاصًال بات القانون، الذي بمامرسة عالقة ذات تكن مل طموحاته
مقاالت كاتب ممكن وقت وبأرسع يصبح عازًما عىل أن كان لقد فيه. الدكتوراة
عىل وللتدرب نفسه. الوقت يف والثراء الغنى وبالغ شهًريا مرسحيات وكاتب
حلول ومع  بعد. فيام  فيينا ويف أوًال برلني يف صحفًيا أصبح املقاالت  كتابة
تسايتونغ] ألغامينة ‹[فينر لصحيفة (الدرامي) الناقد أصبح م)  1889) عام
مرسحيات وثالث مقاالت جمموعتي ومؤلف ‹Wiener Allgemeine Zeitung

فيام خيص يف نيويورك. أما بل حتى وبراغ، برلني وفّيينا من كل يف جرى متثيلها
كل عن مسؤوًال وبات بوارثة ج تزوَّ ثرًيا فقد بأن يصبح املتمثل الثاين طموحه
أنفق بعد (وفيام أسفاره. نفقات األديب وسدِّ عمله لدعم وظفها التي تركتها

حتتقره). [زوجه] كانت الذي الِصْهَيْوين نشاطه عىل الباقي
Abba Hillel) سلفر ِهلل أبا األمريكي احلاخام علَّق كثرية سنوات وبعد
ال السامية معاداة طريق عن اليهودية إىل ِهرْتِسل قائًال: «جاء بحكمة (Silver

حَني يف (Dreyfus) درايفوس تفجرت قضية اليهودية»(5). لقد الديانة من خالل
الفيّينّية ‹ Neue Freie Presse ‹[نويه فرايه برسه]  صحيفة مراسل ِهرْتِسل كان
كانون اخلامس من يف درايفوس إدانة متت حني املحكمة كان يف باريس. يف
(Ecole Militaire [العسكرية ([املدرسة باحة ويف م) 1895) عام يناير الثاين/
الوحيد اليهودي للنقيب درايفوس الشعبي اإلذالل احتفال شاهًدا عىل ليكون

للجيش الفرنيس. العامة األركان هيئة يف
وراء الدافع كان بالذات اليهودي نجاح االندماج أنَّ ِهرْتِسل ظهر لتيودور
املتمثلة الروحيني وورثته نابليون دعوة فتلبية اجلديدة. السامية معاداة نزعة
التحول إىل وبالسعي للحياة، الرئيس  التيار  يف  واالنخراط (الغيتو) برتك 
أشكال أفضل من  انطالًقا اليهود، قطع خمتلًفا، عرًقا واالختفاء  مواطنني  إىل
خلل حيدث إن ما ومع ذلك الطريق. تلك عىل عمالقة أشواًطا النية، حسن
املنتجات أسعار أو تبالغ التجارة تكسد أو البنوك ختفق إن األمور، وما يف ما
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يف أو األدب، يف  مزعجة أفكار تظهر حتى اهلبوط، أو االرتفاع يف  الزراعية
حتى املسارح، خشبات عىل مزعجة مشاهد تظهر إن ما أو السيايس، امليدان
كان كله. ذلك وراء خفّية أيدًيا هناك إنَّ القائل: االستنتاج إىل الناس يسارع
كان خمفيني تقريًبا. وقد يصبحوا بأن لليهود السامح يعنيان والذوبان االندماج
إىل املواطنون مضطرين بات لقد مشبوهني. جعلهم أشباه خمفيني، إىل حتوهلم

كلًيا. يتالَشوا قبل أن من ُأَرِهبِم باليهود يمسكوا أن

تبدأ : رشاكتهام وِهتشلر ) ِهرتِْسل 4 . 1 . 1

متديًنا: إنساًنا ِهرْتِسل تيودور يكن مل
يكونون الذين الضعفاء. فأولئك إىل عنه بالنسبة غنى ال أعدُّ الدين أمًرا
عىل دوًما قادرين أن يكونوا جيب العواطف أو والعقل اإلرادة، ضعاف
فليسوا ضعاًفا العاديون، البرش أي أما اآلخرون، الدين. عىل التعويل
أداة إليهم بالنسبة الدين ويشكل والشيخوخة،  الطفولة أثناء يف إال
من هائًال جممًعا جيسد رائع رمز الرب إن للراحة.. مصدًرا تعليمية أو
األلغاز من جلملة الظاهري واحلل والقانونية األخالقية الرضورات

الطفولية. مجيع األسئلة عن واإلجابة

موهوًما. شخًصا كان فقد ذلك، مع
مراٍت بالدهشة أصيب مكتبه، يف ِهتشلر ظهور قبل األخرية،  األيام يف 
مصادفات غري عادية مفاجئة أمامه جراء انفتاح أبواب فرص من كيفية كثريًة
فّوت قد  أنه عن باإلعالن باملقابل، مدهشة، مصادفة حدوث كيفية من  أو 
ِهتشلر، زيارة من بعد أيام قليلة األمثلة التي حصلت، ومن الفرص. إحدى
البارون إىل كتابه  من نسخة إرسال حافز يقاوم أياًما ظل الذي ِهرْتِسل  أن
الداعمني ألقوى اإلمهال هذا جراء بالذنب  باإلحساس يصاب هريش دو
من بنسخة مرفقة  برسالة يبعث معني حدس ونتيجة ملرشوعه. املحتملني
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مذكراته ففي األوان. فوات  بعد إال يترصف مل  أنه يكتشف ولكنه الكتاب،
ييل: ما أبريل]) كتب َنْيَسان/ من احلادي والعرشين ([بعد ظهر وحتت عنوان

يا هلا باملجر.. املزارع يف إحدى واليوم األمس بني هريش البارون مات
للجميع أعطيته قبل أشهر. اس الُكرَّ هذا انتهى لقد غريبة! مصادفة من
كان يموت هريش. أن أفعل، فيها أقرر اللحظة التي ويف هريش. عدا

كبرية. برسعة عىل النجاح قضيتنا تساعد أن مشاركته شأن من

يقول: إن خرب ساعات، يصل ببضع هريش موت نبأ ثم، بعد وصول ومن
يعلم ما، فإن ِهرْتِسل وبطريقة أمري بادن. مع له موعًدا رتب قد وليم ِهتشلر
عنوان فتحت الدبلومايس. النجاح طريق عىل األوىل اخلطوة ستكون هذه بأن

ييل: يسجل ما أبريل]) َنْيَسان/ من والعرشين احلادي ([مساء
متأخرة ويف ساعة الغد. صباح بِست [مدينة] إىل السفر عىل عزمت كنت
يوم .(Karlsruhe) كارلزروه إىل ِهتشلر دعوة تلقيت اليوم صباح من
عن جديٌد ِسْفٌر اآلن أمراء. يبدأ صلة مع هريش وأقيم يموت غريب.

اليهودية. القضية

لنشوة تعرضه قبل ِهرْتِسل، تيودور أن االعتقاد إىل يدعونا ما ثمة إذن، 
يف رؤية األشياء يرشع أن وقبل عنها، والكتابة اليهودية بحله املسألة التفكري
ما اليهودية، القضية ملصلحة تضافًرا عجيًبا خدمة تتضافر كانت لو كام كلها
من االعتذار  [أي: الباب  إىل  ِهتشلر وليم مثل رجل إرشاد يف َد ليرتدَّ كان
سيفعله كان  ما  بالتأكيد ذلك ج)]. (ف.  ِهتشلر. وليم مثل رجل  استقبال 
ذلك شأن مثل من إنَّ القوُل: املمكن من ِهرْتِسل، ولكْن طينة من عاقل أّي
َثمَّ وِمْن عاملية، ِصْهَيْونية منظمة أّي وجود احتامل كلًيا يلغَي أن  الترصف
الثمرة إنَّ تقول: فاحلقيقة هيودية. دولة وأّي انتداب،  وأي بلفور وعد أي
دون هذا الرجل، ومن بفضل ممكنة باتت ِهرْتِسل لدبلوماسية األوىل السياسية

بالفشل. سيبوء ِهرْتِسل َبْرَناَمج كان األوىل الثمرة هذه
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قيل: ِهتشلر ووليم ِهرْتِسل تيودور بني اللقاء األويل هذا وعن
صًدى أي مىض وجدت فيام أحالمه تكن مل الذي احلامل، ما لبث ِهرْتِسل
اليهودية اإلحسان  ومنظامت اخلريية اجلمعيات أوساط يف شأن ذي
كانت سيايس واقعي، إىل التحول إمكانية فجأة اكتشف أن املوجودة،
العاملية السياسة مرسح عىل الِصْهَيْونية ظهرت حيث احلبىل اللحظة هذه

تاريخ العامل(6). تأثًريا يف متارس وبدأت

ما ييل: مذكراته يف ِهرْتِسل عن احلدث كتب
م) مارس (1896 من آذار/ العارش

فيينا. يف الربيطانية السفارة قسيس ِهتشلر، وليم األب زارين
األنبياء أحد كان طويلة كام لو رمادية حلية ذو [إنه] رجل حمبب حساس
نبوءة'،تكهن هبا 'أزمة حركتي  يعد أيًضا . هو َحيلِّ حول  محاسة ذاب
-637) عمر حكم عهد من تؤرخ لنبوءة وفًقا كان لقد عامني. قبل
ألف بعد أي نبوًيا، شهًرا وأربعني اثنني بعد فلسطني  'أن م) 638
املوعد أن  يعني وهذا لليهود'. أعيدت  ستكون سنة وستني ومئتني

م). 1898/1897) عام يف سيكون
له: وقال  (Monson) منسن  السفري  إىل َفْوِره ِمْن هرع كتايب قرأ حني

!' اليد متناول املوعودة يف احلركة باتت لقد  '
عقالنًيا أخطو كنت (biblical)’ وإن حركتي' كتابية أن ِهتشلر يعلن

النقاط. كل يف
يف معلًام كان أن له سبق األمراء األملان. بعض كتّيبِي بأيدي يضع أن يريد
إليه. يقدمني أن يستطيع أنه ويعتقد أملانيا قيرص بادن ويعرف أمري بيت

رأينا. أن لنا  سبق كام بكثري  ألواًنا أزهى اللقاء قصة ِهتشلر رواية تبقى
العلمية هلجته ِهرْتِسل يتجنب ِهتشلر مع تعامله قصص الالحقة رواياته ويف
اآلخر، بعد واحًدا اختبارات، سلسلة جيتاز ِهتشلر كان حَني ويف املحايدة.
يسجل أن لنفسه ِهرْتِسل سمح به، وعد بام الوفاء عىل  الفعلية قدرته بمدى
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كله. األمر غرابة مدى عن واملزيد املزيد
هذا الرجل كان املشهد. للسحر يف الومهي من ِهرْتِسل استجاب اجلانب
يف الشبه أوجه كل مع هريش، البارون أما ِهرْتِسل! حقيقة ِهتشلر) يعرف (أي:
أمطرها التي كل الرسائل ومع هيوديني، كليهام كون إضافًة إىل حقيقة تنشئتهام،
الرجل ِهرْتِسل كان لقد  ا. حق� األخري حقيقة يعرف  مل فإنه  عليه، ِهرْتِسل
هو إنجليزي بروتستانتي قيام كان سيجد معنى يف الذي كله يف العامل الوحيد
نقدر أنه نستطيع أن الطريق» أمامه. «بتمهيد يف فيينا الربيطانية السفارة قسيس
آخر شخص ألي نفسه ِهتشلر إذا قدم عامَّ يتساءل أن ِهرْتِسل قط ببال خيطر مل

أَنَذا!». «ها بالقول:
وواسع املواهب كثري شخًصا  مثقًفا، فرًدا ِهتشلر وليم  القس  كان لقد
كان وما طويلًة.  فرتاٍت مسؤولة مناصب شغل أن له سبق رجًال االطالع،

وظيفته. تاريخ إال احلقيقة يف يكن مل ِصْهَيْون خدمة باجتاه يدفعه
الذكريات من كبًريا قدًرا وراءه وخلف بادن َبالط أمري يف كان معلًام لقد
ى أدَّ كان قد الذي األمري نفسه هذا هو الَبالط (كان العائلة ويف لدى الطيبة
ملك يدعو أن عىل قادًرا بات حتى األملان األمراء شمل ّمل يف حمورًيا دوًرا 
بابنة متزوًجا  األمري م).كان 1871 عام قيرصهم يصبح  أن إىل بروسيا
عم القيرص َثمَّ كان وِمْن الوحيدة (Wilhelm I) األول غليوم الراحل القيرص
دوره إىل مضافة باألمري، ِهتشلر صلة  إن .(Wilhelm II) الثاين غليوم احلايل
أعىل دخول من مّكنته عادية غري أبواًبا له فتحت بفيينا، يف السفارة الربيطانية

األملاين. الَبالط امللكي فيها بام األوساط،
كلمة سوى كله، مع هذا احلني، ذلك حتى يملك يكن أن ِهرْتِسل مل غري
وملصلحة ِهرْتِسل خدمة يف يشء كل توظيف يقرتح كان الذي الغريب هذا

املال أوًال. إىل بحاجة قال، كان، كام أنه غري ِصْهَيْون، إىل اليهود إعادة
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من اإلفادة من الغريب حني مكن مثل هذا عىل صواب ِهرْتِسل كان هل
يمكن الثقة التي حدود جتاوز فقد ذلك فعل حني فاملسألة أنه الشك؟ عنرص
النادر من العبقرية النوع بذلك متحلًيا كان ِهرْتِسل لكن يقبَل هبا، أن عاقل أيَّ

تعرفه. ألن ما ليست بحاجة ف التي تتعرَّ
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ِهتشلر وليم رؤيا ( 2 . 1

م) 1931-1845) ِهتشلر هنري وليم (1.2.1

1845) عام أكتوبر ين األول/ تِْرشِ من األول هنري ِهتشلر يف وليم ولد
(1)(Dietrich) ديرتيتش املبرش والده أما باهلند. (Benares) بَِنارس مدينة يف م)
موهلايم من  القريبة القرى  إحدى  يف م) 1812) عام مواليد من فكان
الذي وهو تعليمه، حصل عىل وقد .(Baden) بادن مقاطعة  يف (Mullheim)
(United Evangelical Church / املتحدة األنغليكانية (الكنيسة ظل ترعرع يف
البعثات مؤسس  عن جملة  يف قرأها بقصة الشديد ولتأثره القرية. مدرسة يف
جدسن أُدنَريم واهلند  بورما إىل املرسلة التبشريية األمريكية الربوتستانتية
التبشريية] ِب([الكلية التحق أن لبث ما (Adonirom Judson , 1850-1788)
املعلم القسيس يد درس عىل السويرسية حيث يف بازل (Missionary College

.(Johannes Christoph Blumhardt) بلومهاردت كرسُتف يوهنس  الشهري
أيلينغتون يف أنغليكانية كلية إىل بإرساله التبشريية) (الكلية قامت بعد وفيام
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Church إنغلرتا] ([كنيسة يف وقفه وتم الدراسة تابع حيث بإنغلرتا (Islington)
Catherine) باملر  كاثرين تزوج الَوْقف وبعيد م). 1844) عام (of England

اهلند إىل اإلبحار طريق عن شبابه حلم لتحقيق مستعًدا فأصبح  (Palmer

مبًرشا.
يمض إال وملا صحته وتدهورت ماتت الفتية ِهتشلر زوج ديرتيتش أن غري
لنصيحة استجابًة إنغلرتا إىل عودته ولدى اهلند. إىل عىل وصوله قصري وقت
London Society for / اليهود بني املسيحية لنرش لندن بـ(مجعية التحق األطباء
م). ويف عام (1854 يف (the Promotion of Christianity Amongst the Jews

التي ديرتيتش ِهتشلر: «إن أحد اآلمال كتب الوظيفة تلك عىل للحصول طلبه
أكّن كنت إلبراهيم. حقيقًيا خلًفا أكون أن احتامل «هو فتى  وأنا راودتني»
معاملتهم هبم أو اهلزء جعلني أعارض ما لليهود وهذا أسطوري شبه احرتاًما
(1852 م) تذكر قناعة يف واآلن املدرسة». يف زمالئي جانب من معاملة سيئة
أن له يفعل لضعفه وقد بدا ولكنه مل اليهود، بني مبًرشا سيصبح كان بأنه سابقة
(مجعية نحوكم خطاي وتوجه تدلني بوضوح شديد أصبحت اإلهلية «العناية

.«(The London Jews Society / لندن هيود
للغتني اإلنجليزية املتقن ِهتشلر، وهو ترعرع وليم غياب أبيه فرتات خالل
(كنيسة يف عضًوا أبيه، مثل كان، كام اإلنغليزية املياتم يف الطفولة، منذ واألملانية
إضافًة (Biblical History) الكتايب بالتاريخ ولًعا كفتى، طور، وقد إنغلرتا).
الالهوت درس .‹The Bible  / ِب‹الكتاب العالقة ذات واخلرائط اآلثار إىل
املقدس للكتاب العقالنية الليربالية الدراسة مركز توبنغن ويف أوًال يف لندن،
يقتنع مل القساوسة فإنه من زمالئه وتعليًام الًعا أقل اطِّ يكن أنه مل ومع بعد. فيام
عقائدي مذهبي بالهوت احتفظ  بل الليرباليني لدى األساسية باحلجج
من احلرب الفرنسية األملاين اجلانب عىل قسيًسا عمل حريف. وحتى بل متميز،
يف الواقعة الغوس إىل رحل ذلك وبعد م). 1871-1870) الربوسية عام
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بني املمتدة الفرتة يف معلًام ليعمل نيجرييا املعروفة باسم الربيطانية املستعمرة
ومنعته صحته أن أعطبت لبثت ما َداء الُربَ ولكن م) 1874-1871) عامي

قبله. لوالده حصل أن سبق كام رسالته، متابعة من
الفتى لودفيغ لألمري أصبح معلًام بادن، رأس أبيه، مسقط إىل عاد أن وبعد
كانا واألمري ِهتشلر وليم أن اتضح وقد فريدريك. األمري بادن أمري  وارث
مهتًام األمري بات ما ورسعاَن  الهوتًيا.  ذلك، من واألهم ، فلسفًيا متقاربني 
واملخططات واخلرائط والتعليقات الكتابية النصوص من املؤلفة الوثائق بكتلة
التي املستقبل وهيكل القدس] املايض مدينة هليكل [هيكل التفصيلية والنامذج
م)  1893) عام أن صدر لبث ما الذي اس للُكرَّ إعداًدا جيمعها ِهتشلر كان
The Restoration of the لنبوءة] طبًقا فلسطني إىل ‹[إعادة اليهود عنوان حتت
ببناء األمري قام ِهتشلر من وبتوجيه .‹Jews to Palestine according to Prophecy

الكتايب والتاريخ (biblical eschatology) اُألْخَرِوّي لعلم الكتاب مكتبة كربى
مواعظ يقدم كان ِهتشلر األمري من وبطلب اآلثار. وعلم (biblical history)

وزواره. أعضاء الَبالط أمام املوضوعات هذه حول بحثية وحمارضات

الربوتستانتية أبرشية القدس ( 2 . 2 . 1

تأسيس سبق الذي اجليل أثناء أي وشبابه، ِهتشلر وليم فتوة سني خالل
املتحدة واململكة بروسيا مملكة  كانت م)   1871) عام األملانية اإلمرباطورية 
من املمتدة الفرتة فخالل املقدسة. األرض يف دافئة عالقات  عىل  رشيكتني
بروسيا و(كنيسة إنغلرتا) (كنيسة كنيستامها، كانت م) 1883) إىل م) 1841)
تتقاسامن (United Evangelical Church of Prussia / املتحدة  األنغليكانية
هبا تعرتف التي الربوتستانتية الوحيدة الفعالية هي القدس يف أبرشية واحدة
دبلومايس إىل يعود غري العادي أن هذا املرشوع ويبدو اإلمرباطورية العثامنية.
Christian Carl) بنزن  يوسياز  كارل كريْستني يدعى برويس كنيسة ورجل
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الرسويل الكريس لدى الربوسية للبعثة رئيًسا مىض فيام Josias) كان Bunsen

Frances) ِوِدنغتن م) امرأة إنغليزية اسمها فرنِسس 1817) عام منذ تزوج وقد
غري امتياز عىل حصلت أن حكومة صاحبة اجلاللة علم وحني .(Weddington

التبشريية األجهزة وجممل املدارس وافتتاح بروتستانتية كنيسة لبناء مسبوق
اليهود، إعادة مسؤولية بريطانيا ّمحل الرب أن الفور عىل اقتنع القدس، يف
غالدستون وليم إىل وجهها رسالة ففي اجلديد. قورش بدور واالضطالع
كتب م) 1840) أغسطس آب/ من  الثالث يف  (Gladstone Willliam)
عملية يف الرب إصبع رؤية عدم بالتأكيد، املستحيل، يقول:«من بنزن كريْسْتَني
القدس تلة فوق مسيحيني مهتدين أبرشية وتشكيل إنغليزيَّة كنيسة تأسيس

املقدسة».
Frederick) وليم الربويس إىل ملكه فريدريك القناعات هذه بنزن بنقل قام
كان وقد م)  1861 و 1840) عامي بني حكمه دام  الذي (William

الكنيسة تصبح أن يف حلمه األول وشاطر آخر، ورًعا أنغليكانًيا مسيحًيا
‘United Evangelical Church’ / املتحدة األنغليكانية  (الكنيسة الربوسية
يكون شاملة عاملية وحدة «منطلق فيها)  ترعرع  ِهتشلر ديرتتيش كان التي
لضوابطهم انحياز أي دون دين موحَّ األقل عىل األنغليكان املسيحيون فيها 
وإعادهتم اليهود هداية إىل يسعيان الرجلني كال كان اخلاصة»(2). وطقوسهم
اجلامعة الربوسية (وهي الرسمية كالمها، َيَرَيان كنيستهام وكانا، إرسائيل. إىل
(املسيحية من جديد  نوع رائدة اللوثرية) ونظريهتا الكالفينية التقاليد بني

.(Ecumenical Protestant Christianity / املسكونية الربوتستانتية
ليقرتح إنغلرتا إىل بنزن البارون م)   1841) عام الربويس العاهل أرسل
بريطانيا تتقاسم للقدس أنغليكانية  أبرشية تأسيس الربيطانية  احلكومة عىل
منصب عىل وبروسيون بريطانيون ُنوَن معيَّ يتناوب  كام متويلها  وبروسيا
فيهم بمن والربوسيني، الربيطانيني الدين رجال دخول مع األسقف،
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خاضعني وليصبحوا الغرض هلذا األنغليكانية األخويات  يف األسقف،
كنيسة ظهور عن ض يتمخَّ أن ذلك شأن من وكان إنغلرتا). (كنيسة  لسلطة
صعيدي عىل مميز نحٍو عىل عربية فلسطني،  يف (national chruch) وطنية
اإلنجيلية حذو األنغليكانية ذلك، عدا فيام حاذية، ولكنها والطقوس، اللغة
كل جانب من الكامل السيايس بالدعم  متمتعة   (evangelical Anglicanism)

وإنغلرتا. بروسيا من
املرشوع دفع أجل من املواقع أفضل بشاغل الصلة كان وثيق بنزن أن تبني
Anthony Ashley) كوبر  آشيل أنطوين هو الشخص ذلك وكان األمام. إىل
(Earl of Shaftsbury) م) 1885-1801) السابع إرل شافتسربي (Cooper

باالمتيازات متتًعا املمتازة الربيطانية العائالت إحدى أكثر أفراد أحد كان الذي
وراثي، نحٍو عىل اكتسبه العموم جملس يف املحافظني حزب عن وعضًوا
اللوردات. وكان جملس يف عىل اللقب، عضًوا لدى حصوله بعد، من وأصبح
رئيس (Lord Melbourne) نسيب لورد ملبورن (William Lamb) وليم المب
م) و1841 1834) عامي بني املمتدة الفرتة من األكرب اجلزء خالل الوزراء
Lord) وزير Palmerston) باملرستون لورد صهر (Henry Temple) متبل وهنري
التاسَع القرِن أربعينيات ومخسينيات عقدي األكرب من خالل اجلزء خارجية
-1855) بني عامي املمتدة الفرتة من اجلزء األكرب خالل وزراء ورئيس عَرش،

م). 1865
اإلمرباطورية مركز يف كان شافتسربي إِرل أن اليوم يتذكروا للناس أن حيق
القوانني األوىل، وهو أبو خالل السنوات الفكتورية 'اخلريية') (أو األنغليكانية
ال يتذكره ما أما واملحرومني. واملستضعفني الكادحني عن إىل التخفيف الرامية
التاريخ يف فلسفتها فهي الدائرة هلذه االجتامعية الفلسفة يتذكرون كام الناس
كتاهبا شافتسربي يف فلدى مناقشتها الدبلوماسية. يف  اعتمدهتا التي واملبادئ
Barbara) تتشمن باربرة تقدم ‹The Bible and the Sowrd والسيف] ‹[الكتاب
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إصالح مثل الضعفاء ملصلحة شافتسربي بإنجازات قائمًة  (Tuchman

نفسًيا املعاقني واملرىض األطفال محاية وترشيعات اجلنائي، والقانون السجون
كانت لو كام تبادر الكاتبة، ذلك وبعد الدينية. احلرية دوائر وتوسيع والعامل
الرد إىل ؟» بفلسطني كله هذا عالقة «وما القارئ: سؤال عن اإلجابة تريد
كان كام العتيق' اهللا 'لشعب شافتسربي لورد محاسة يف أن املسألة قائلة:«تكمن
إىل حمسن حّوله الذي الكتاَب الكامل الَقُبول هذا نتاج كان دائًام، اليهود يسمى
لسيطرته اخلاضعة الدائرة مع شافتسربي عاش لقد اخلريية»(3). األعامل حيب
أن له مقّدًرا اعتقاده كان حسب الذي (End of Times) القيامة يوم انتظار يف
واجلدية الكتابية احلرفية أما وطنهم. إىل لليهود احلرفية بالعودة يكون مسبوًقا
مجيًعا شكلت السامية، فقد مع والتعاطف املسيحية اخلري عمل وحمبة األخالقية

املُحكمة: العقيدة هذه من أجزاًء
الثامَن فرتة القرِن بعد وضعه، سابق قد عاد ثانية إىل البندول ألن ذلك
أخرى. لقد عربانية لفرتة اجلدية األخالقية إىل االنتقالية، اهللنستية عَرش
الفكتوري، للورع عرش مكاهنا الثامن للقرن الشك العائدة نزعة أخلت
للرؤيا.. االستسالم نحو ثانية تتجه الثامن عرش القرن وراحت عقالنية
متنبًئا وجدوه وسلطانه القديم العهد مرجعية إىل املسيحيون عاد وكلام
عملية يف يسهموا بأن ملزمون بأهنم وأحّسوا القدس إىل  شعبه بعودة

النبوءة(4). حتقق

تبنيه إىل تشري دالئل أي بالتأكيد  ُيْظهر، مل وإن باملرستون، لورد  اعرتف 
أنه ذلك إىل أضف صهره. بشخصية معجًبا كان بأنه اجلديدة، الدينية الروح
راغًبا كان فقد َثّم ومن بآرائه. كان مفتوًنا اجلمهور من واسًعا ِقَطاًعا بأن اعرتف

كربى. عامة قضايا عن شافتسربي نظر وجهات يف تبني متكرر نحٍو عىل
األول قام إذ احلكومتني، االتفاق بني أساس وبنزن مًعا أرسى شافتسربي
Archbishop) كنرتبري أساقفة رئيس من كل لدى ملصلحة الثاين الوسيط بدور
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بيل الوزراء رئيس بعده ومن باملرستون الوزراء ورئيس (of Canterbury

م) 1846-1841) العامني بني املمتدة الفرتة يف حكومته جاءت الذي (Peel)
األبرشية أهداف إن يقول:  شافتسربي كتب وقد العام. ذلك يف  السلطة إىل
من مجلة ألزمتهام بروتستانتيني لعرشني اجتامًعا ودينية.. «سياسية ستكون
شعب زرع عىل الصليب راية حتت بالعمل األبدية الزمنية واملبادئ املصالح

القدس». جبال عىل الرب
األول/ ين تِْرشِ يف الربملان طريق عن الرضوري القانون إصدار  وبعد
ووقع األول األسقف اختيار رشف شافتسربي ُمنح م) 1841) عام من أكتوبر
عام املسيحية سابق انتَحَل حاخام هو الروسية، من بولندا مهاجر عىل اختياره
وأستاذ (Jews Society اليهود/  (مجعية مبرشي أحد اآلن وهو م) 1825)
ُسُلُمن مايكل يدعى بلندن، (King's College ُكلدج/ (كنغز العربية يف اللغة
املنصب، يف  األخري وقف وبعد .(Michael Solomon Alexander) ألكسندر 
رئيس إقامة مقر الذي هو (Lambeth Palace) المبث احتفال جرى بقرص يف

ييل: مذكراته ما يف شافتسربي كنرتبري، كتب أساقفة
وصلوا عملوا طاملا الذين أولئك إىل وبالنسبة مدهًشا، كله كان األمر
الرب بمشيئة أصيل هيودي تعيني رؤية  فإن  اليهودية القضية أجل من 
Episcopate of St.) يعقوب القديس أبرشية إحياء بمهمة لالضطالع
التي حصلنا والربكات احلقائق وسائر املقدسة املدينة واستعادة (James

تقريًبا»(5). وآرسة طاغية بدت األميني منها نحن عليها

ثانية ما ييل: أكتوبر ين األول/ تِْرشِ من والعرشين اخلامس يف وكتب
اجلزائر 'إن األمر. أصدق أال عيلَّ لتحّتم الرّب مدمٍن نعَم شبه أكن لو مل
بعيد من ببنيك تأيت أن  األزل منذ مستعدة ترشيش وسفن  تنتظرين
قد ألنه إرسائيل ولقدوس إهلك هيوه السم وذهبم فضتهم  ومعهم

.(6)(9 :60 (إشعيا جمدك'
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مع التفاهم  فبموجب  بالنجاح. تتكّلل  مل  ألكسندر القس مهمة أن غري
باستثناء اليهود السكان املحليني صفوف بني واهلداية التبشري من ُمنع السلطان
القسيس موت بنبأ شافتسربي سمع االستجابة. وحني رسيعي يكونوا مل الذين
نصف دفن دفعة واحدة إىل األمر «يؤدي يقول: كتب م) 1845) عام املفاجئ
وقد إرسائيل!» وألبناء  وألمتنا لكنيستنا، الرسيع الرخاء عىل املعلقة آمايل
حلكمة الرب وخمالفة «خائبة كلها اخلطة كانت إذا يف احلقيقة عّام حلظًة تساءل
هو بيده األب التي حرصها والفصول «األزمان حتديد كان إذا وعامَّ ورضاه»
مرشوع عىل إدراكنا اقترص  «هل سؤال:  وطرح التقوى».  عن بعيًدا ترصًفا

؟(7). القدرة كيل عن صادًرا مرسوًما تصورناه ولكننا فقط برشي
هذه الشكوك. فوَق إىل ما حال، أن ارتفع أّي عىل لبث، ما أنه غري

بني ِهتشلر وليم اسم  يرد  ألن  مناسًبا كان كله الوضع فإن  وهكذا
شغر الذي املشرتكة األبرشية يف األسقف منصب  لشغل املقرتحني أسامء
عن كتاًبا  ِهتشلر أصدر أشهر  بضعة عىل يزيد ال ما  َفَقْبَل م). 1883) عام
أن غري اليهود)  بني املسيحية لنرش لندن  (مجعية  من بتكليف القدس أبرشية
األبرشية جتاوزت قد بأهنا اقتنعت الوقت نفسه يف كانت اإلمرباطورية أملانيا
الفرتة هلذه األخرى اإلبداعات من مجلة األنغليكانية املشرتكة، بني الربوسية
سنة ُزَهاء أربعني مرور فبعد الربيطانية والربوسية. النيَّات احلسنة من السعيدة
ثمة كانت جهة أخرى ومن املهتدين. اليهود من القليل كسُب إال تّم مل يكن
ختطط القيرص حكومة فراحت وحوهلا املدينة داخل شأن ذات أملانية جالية
القيامة كنيسة من قريب يف مكان املدينة، قلب جديدة يف لوثرية لبناء كنيسة 

اجلالية. هلذه اخلدمة لتوفري
التي املشرتكة األبرشية إخفاق جراء شديدة أمل بخيبة ِهتشلر  أصيب
أكرب يف  يتعاونوا ألن واإلنجليز  األملان قابلية عىل ثميًنا برهاًنا برأيه  شكلت
شأن من بأن كان مؤمًنا اليهود، مستقبل رؤيته جوهَر هذا هو كان املرشوعات.
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واإلنغليز، الربوس بني القبلية اخلالفات عىل يتغلب أن الرّب بوعود االلتزام
التخفيف عىل لعمل للقدس أسقًفا أصبح فلو واألنغليكان. اللوثريني وبني
وبصفته اليهود. صفوف بني واهلداية التبشري عىل القائمة السياسة حدة من
املزدوج اهلدف حتقيق  عىل عمله  تركز فقد  أبيه،  مثل للسامية  الوالء شديَد
أرض إعادة اليهود إىل إىل عقيدهتم تدعوهم أن حقيقة املسيحيني بإفهام املتمثل
ففي ثانية. من جهة اخلاصة عقيدهتم اليهود إىل جهة، وبإرجاع من إرسائيل
م) 1898) عام ِهتشلر كتب املبرشين القدس قساوسة أحد إىل موجهة رسالة

يقول:
ولكن اليهود، هبداية هتتمون أنكم العزيز، الزميل أهيا الطبيعي، من 
فنحن وأسمى. أبعد ما هو إىل ننظر أن مهام� األزمان تتغري برسعة، وبات
إرسائيل عرص الولوج يف عىل الِصْهَيْونية، بفضل احلركة موشكون، اآلن
أبواب مجيع فتح مسألة ليست هذه األيام يف املسألة فإن َثمَّ ومن املسيحّي.
دعمهم ومسألة وطنهم، بوابات فتح باألحرى أمام اليهود بل كنائسكم
وهذا إليها. املاء ورهيا وإيصال األرض الستصالح الدؤوب سعيهم يف
العزيز، غري الزميل أهيا القدس روح َنَفس عن يعلن مسيحّي، عمل كله

أوًال(8). وتتآلف احلياة إىل تعود عىل العظام اجلافة، أن أن

غادر ِهتشلر األمريية فإن العائلة مجيع من حمبة كبري بقدر متمتًعا بقائه مع
(Crown Prince Ludwig) لودفيغ العهد األمري ويل موت بعد بادن َبالط إمارة
األبرشيات إحدى خدمة لبضع سنوات توىل  وقد م). 1876) عام املفاجئ
قيرص اغتيال عن أنباء وصلت حني إنغلرتا إىل أن عاد لبث ما ولكنه إيرلندة يف
عملية أعقبت التي الرهيبة املذابح وعن (Alexander II) الثاين ألكسندر روسيا
جلنة بتشكيل وآخرين، شافتسربي لورد مع بالتعاون وقتها، وقام االغتيال.
بادرت فلسطني. يف  اليهود الالجئني توطني إعادة أجل من التربعات جلمع
التأثر شديد كان وهناك  الوضع. لدراسة روسيا إىل ِهتشلر إيفاد إىل اللجنة
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بليون ِهتشلر أوُربَّة التقى ويف الروس. اليهود صفوف بني لِصْهَيْون باحلامسة
/ الذايت] ‹[التحرر بعنوان ا  تو� املنشور كتابه وقرأ (Leon Pinsker) بنسكر
فقد بنسكر مع بشأهنا تصارع التي احلاسمة النقطة  أما  .‹Autoemancipation

غري لليهود. وطًنا  إرسائيل أرِض  غِري آخَر مكاٍن عد يف الثاين برغبة متثلت
الواردة املقاطع مجلة وأبرز أن أخرج كتابه كالمه، حسب لبث، ما ِهتشلر أن
الرب عىل خطة الضوء سلطت التي وغريها وإرميا وإشعيا عاموس نبوءات يف
بنسكر يرتك مل أنه ِهتشلر اعتقد القدس. إىل الشتات يف املرشدين املتمثلة بإعادة
ُزَهاء بعد  لبث، ما بنسكر بأن  نعلم فإننا أمر يكن من إقناعه. ومهام بعد إال
(Hobevei Zion ِصْهَيْون/  (أحباء مؤسسة رئيس أصبح أن  سنوات، ثالث

فلسطني. يف هيود روسيا لتوطني بالعمل املكلفة
مع الودي حواره ِهتشلر واصل م)  1882) عام يف روسيا زيارته وبعد
متطلبات من الدعم هذا مثل دعم الِصْهَيْونية لكون إىل داعًيا إياهم احلاخامات
املتدينني للِصْهَيْونية من اليهود الكثري كسب فضل إليه ويعود اخلاص. إيامهنم

اليهودية. إىل العلامنيني الصهاينة من أعداد وبإعادة

ِهتشلر ) ِهرتِْسل يزور 3 . 2 . 1

إىل دعوته إىل ِهتشلر  بادر  ِهرْتِسل، مكتب يف األول اللقاء ذلك أثناء يف
باب إىل أوصلته األبحاث التي عىل يطلعه أن بإمكانه كان حيث اخلاص منزله

قائًال: الثاين اللقاء ذلك تفاصيل عن احلديث يف أطنب الذي ِهرْتِسل
3/16

ابعة، الرَّ بقِة الطَّ يف ِهتشلر.. يسكن زرت القس الظهر بعَد األحَد أمِس
وتطلنوافذهعىلِشلربالتس(Schillerplatz).حتى يفحنيكنتأتسلق
جدراهنا فكانت دخلتها الغرفة التي اُألْرُغن. أما صوت سمعت السلم
.‹Bibles إال ‹كتب/ ال يشء السقف. إىل األرض من بالكتب مغطاة
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الربيع هلواء تسمح مفتوحة جًدا املضيئة الغرفة نوافذ إحدى كانت
ونرش كنوزه الكتابية. عىل ِهتشلر السيد أطلعني وقد بالدخول، الندي
فلسطني املقارن، وخريطة التخطيطية للتاريخ صورته أمامي ذلك بعد
غطت قطع أربع من مؤلفة إهنا خريطة أركان عسكرية كبرية األمر. آخر
يقع أن جيب الذي املكان عىل دّلني عندما ُنرشت.. الغرفة كلها أرضية
البالد'. مركز إيل! ألنه بيت موقع 'إنه حلساباته: وفًقا هيكلنا اجلديد فيه
.' لكم أعددنا األرض لقد ' قائًال: القديم اهليكل عىل نامذج أيًضا أطلعني

أنه عىل سيربهن مما الكثري ثمة هنا قليًال عند هذا املشهد. نتوقف أن علينا
املسيحيني. والصهاينة السياسيني الصهاينة بني الرتابط خيص فيام نموذجي
بدولة إرسائيل. املبرش العلامين النبي أمام احلديثة، الِصْهَيْونية مؤسس نحن أمام
عاجًزا بات شديدة حتى بغزارة الردود تدفقِت حتى العامل إىل إن خرج بيانه ما
عىل جاثًيا يمضيه الذي  الوقت يسّوغ  أن يستطيع  كان كيف  مواكبتها. عن
عسكرية بحًثا خرائط يف ممعًنا النظر الربوتستانتي الواعظ ة هذا يف ِشقَّ ركبتيه
إطراء حديًثا صيغت تراتيل إىل بأدب مصغًيا اهليكل، الصحيح لبناء املكان عن

اخلاص؟ ُأْرُغنه أنغام عىل نفُسه هبا مؤلفها يشدو لِصْهَيْون
صحيح، أنه كله العقل النقيض من يثبت، عىل الذي إحساس ِهرْتِسل أما

األمراء: إىل يوصله سوف ما الغريبة األطوار ذي املسيحي هذا لدى أن فهو
صلة أقيم  أن عيلَّ أنَّ أبلغته املوضوع، لّب إىل وصلنا ذلك وبعد 
أو مسؤول مع رجل دولة اخلارج، من مرئية تكون ألن قابلة مباَرشة،
سيؤمن عندئذ األمراء. أحد مع الدولة أو وزراء أحد مع مسؤول، غري
الرجال.. أنسب أملانيا قيرص سيكون سيتبعونني. عندئذ يب، اليهود 
والتحدث برلني إىل للذهاب مستعًدا كان أنه ِهتشلر أعلن الفور وعىل
وهاينريش (Günter) غنرت األمريين إىل كام الَبالط أسقف إىل 

؟ الرحلة نفقات ألعطيه مستعد أنا فهل .(Heinrich)
أن متاًما مدرك أنا نفسه الوقت ويف فوًرا.. بسّد النفقات وعدته بالطبع
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ُمْفلس ِدين  رجل  من أكثر يكون ال قد بعُد، أعرفه ال  الذي ِهتشلر،
القيرص كان مستحيًال.. إىل الوصول أن زاعًام يعود وقد السفر، حيب
لصحفي الفضوليتني العينني عرب إليه النظر لدى حمتمل غري شخص إنه
يف يعارضوننا الذين أولئك أن أتصور أن أن عيلَّ فيينا، غري من هيودي
برلني إىل أرسله فها أَنَذا َثمَّ ومن متاًما. خمتلٍف نحٍو عىل يرونه يشء كل
برحلة القيام سوى مل يكن يريد إذا أمحق لست بأنني الذهني التحفظ مع
أطلعني احلدوث، وقد وشيك القدس باجتاه انطالقنا يرى عىل حسايب..
لدى قيامنا الكبرية فلسطني خريطة فيه سيحمل الذي السرتة جيب عىل
تلك املقدسة. األرض أرجاء يف  باَجلَوالن اجلياد،  ظهور وعىل مًعا،

أمِس. واألكثر إقناًعا األصدَق ملَْسَته كانت

فيه: يقول تقريًرا ليقدم  ِهرْتِسل مكتب إىل ِهتشلر جاء أيام، بضعة بعد
األمور املتعلقة مجيع عن وقد أبلغهم القيرص. حاشية معارفه يف إىل حتدث إنه
'حتقيق ساعة «أن عىل دليل  هذا بأن نفِسه اقتناعه وعن ِهرْتِسل،  اس بُكرَّ
للرشوع األمري إىل  العودة عىل عازًما كان فقد بعُد ا أمَّ دقت». قد النبوءة' 
«طلب ذلك وبعد والقيرص! األمري من لكل ِهرْتِسل مقابلة  تفاصيل بإنجاز 
أهنام يعتقد أنه الواضح من الرجلني، عىل ليعرضها الضوئية صوريت إيلَّ ِهتشلر

َغد». سأعطيه صورة أنني وعدته  وقد الثياب'. رث سيتصورانني 'هيودًيا
ا حق� كان القيرص أن غرابة!، أكثر مصادفة من هلا ويا نفسه، يف اليوم وحدث
مرسحًيا ناقًدا بصفته مهاراته يوظف كي هلِرْتِسل فرصة إهنا إىل فيينا. زيارة يف
سيعتمده الذي األسلوب  عىل  ذهنًيا وللتدرب بعد عن القيرص لدراسة
«بتلك برتتيبها ِهتشلر وعد التي املقابلة  تلك من القصوى الفائدة حتقيق يف

املذكرات: ِهرْتِسل يف يقول املعقولة». غري الصورة
امللكية للمقصورة املقابلة املقصورة يف وجلست األوبرا، إىل ذهبت
جيلس كان أملانيا. قيرص  حركات أدرس  وأنا كله املساء وسلخت 
Franz) يوزف فرنتس  إمرباطورنا عىل  متلطًفا أحياًنا ويميل كالصنم
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اٍت، مرَّ قلبه أعامق من ضحك وقد النمسا إمرباطور الثاين (Joseph
يف يرتكه كان الذي  باالنطباع االهتامم عديم  يكن مل العموم وعىل
فقد ِهتشلر أما عرشة. احلادية الساعة يف البيت إىل عدت اجلمهور..
كارلزروه إىل أن يغادر يريد إنه ينتظرين. كاملة ساعة الصالة يف جلس

صباًحا. السابعة يف (Karlsruhe)
حديث لطيف. يف غارًقا والنصف عرشة الثانية الساعة حتى جالسني

النبوءة! حتقيق فهي مسألة: الدوام عىل تتكرر ظلت التي الالزمة أما
اإليامن هبا. راسخ إنه

القيرص فلهلم الثاين ( 4 . 2 . 1

تعلقه اخلاص وعن طفولته، عن مذكراته فلهلم يف السابق القيرص يتحدث
األول كانت اإلمرباطور فلهلم دائرة قائًال:«من بادن وأمرية بخاله وعمته أمري
الوحيدة اإلمرباطور ابنة   (Louise of Baden) البادنية لويز  األمرية  املتوّفاة
التمسك شديدة التدين، عميقة عادية، غري امرأة كانت .. إيلَّ الناس  أقرب 
زوجها أن كام احلدود.. أبعد إىل متساحمة ولكنها الربوتستانتية،  بالعقيدة 
فبمشورته أيًضا قريًبا مني. هو كان (Grand Duke Fredrick) فريدريك األمري

أبوًيا»(9). صديًقا الدوام عىل كان املتواصل وتشجيعه احلكيمة
وتقليدًيا من جهة جهة من أصيًال كان اخلاص فلهلم الديني إيامن يبدو أن
وال تعد التي ال املالحظات من كثرة ثمة دائًام». تناقًضا هذا «وليس أخرى(10).
عن يوم يتحدث اإلهلية. فهو بالعناية ثقته حول املذكرات ثنايا نص بني حتىص

يقول: إْذ عظيمة» روحية «جتربة أنه َوْقِفه
لقد بنظري.. مقدًسا  قسًام أعلنته الذي باإليامن االعرتاف كان
([فريدنزكريشه] بكنيسة سبتمرب أيلول/ أول يف االحتفال  جرى
إنغلرتا، ملكة فجديت، اإلثارة.. استثنائي وكان (Friedenskirche
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املقدس معنا القربان بتناول االحتفال بعد قام الذي أمري ويلز أوفدت
دائمة(11). ذكرى كثًريا أثارين الذي ويشكل االحتفال وأبوي. أنفِسنا

جيمع بني بالصفة االستثنائية اتصاًفا أكثر آخر ثمة مشهد كان سنوات، بعد
كانون شهر من األوىل األيام ففي نفسها. املثرية الدرامية العنارص مجلة هذه
الساخرة املفارقات ومن كانت حتترض. امللكة أن القيرص علم م) 1901) الثاين
إلعالن اختريت عامة مناسبة زمحة يف غارًقا اخلرب وصول لدى كان القيرص أن
األملانية، لتوسيع البحرية السعي اجلاد طريق يف قدًما السري امللكي عىل تصميمه
الربيطانية بالعالقات قاضية رضبة أن ُتْنِزل من هلا ال بّد التي كان املسألة تلك
آنذاك األملاين كان العام ألن الرأي نظًرا الذهاب بعدم نصحه الوزراء األملانية.
دائريت حول الدبلومايس والصدام البوير حرب بسبب لربيطانيا شديد العداء
حفيًدا: بواجبه القيام عىل مصمًام كان فلهلم ولكن الصني، يف الدولتني نفوذ
أبًدا معاملتي  تتم أال نفسه الوقت يف إياه راجًيا أصوًال ويلز أمري  «أبلغت

األحفاد»(12). أحد بوصفي قادم أنني ومؤكًدا إمرباطوًرا بصفتي
مجيع َمن يف قوًيا انطباًعا ترك األخرية، ساعاهتا يف وكانت وصل، وحني
موت فراش أمام أمه بجانب ركع والرزين. بسلوكه اجلاد الربيطاين الَبالط يف
رفع يف اجلديد، امللك  (Bertie) برييت خاله  ساعد الذي هو  كان لقد جدته.
جملس حلضور لندن إىل ذلك بعد امللك غادر وحني يف التابوت. اجلثة ووضعها
مثرية حلظة من يا هلا يف أوزبورن. باملهام يضطلع أن أخته ابن إىل طلب التنصيب

إمرباطور بريطانيا!». لعائلة ملك، مؤقت أملانيا سيد قيرص «إن للدهشة:
Algeciras اجلزيرة / يف (مؤمتر وأملانيا بريطانيا بني املجاهبة حدة حني زادت
يقول: فلهلم إىل خاله كتب م) عام (1906 فرباير ُشَباط/ يف (Conference

حني رحلت رسيرها، بجانب وصلينا راقبنا حني الصمت ساعة نتذكر «دعنا
ذراعي»(13). بني األخرية أنفاسها وهي تلفظ العظيمة امللكية السيدة تلك روح
امللكيتني العائلتني  يف رئيسة شخصيات أظهرت التي املشاهد  هذه كانت
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املناسبات تتقاسم أرسية بروابط  موحدة املرتابطتني،  واألملانية الربيطانية 
كان الذي ِهتشلر وليم إىل قوية بلغة  تتحدث واحلزينة،  منها  السارة  الدينية 
بكثري أفضل عىل نحٍو يعلم، كان ساذًجا. يكن مل وإن بسيطة تقوى صاحب
خارج من يغوص أن حياول وهو قليل قبل رأيناه (الذي ِهرْتِسل تيودور من
ملظهر اخلارجي القناع وراء الكامنة اإلنسانية احلقيقة  جوهر يف  اجلمهور
ا حق� يكونوا مل مذكراته، يف قال أن سبق أمراء العامل، كام أن م) العا اإلمرباطور
املسيحيتان وممارستهم عقيدهتم أما قوة». وال حول هلا ال برشية «كائنات سوى
إذا ما ولكنهم، عادية، من أفضل وثيقة، معرفة ِهتشلر كام عرفهام تكونا، فلم
اللتقاط االستعداد كانوا جيدي ِهتشلر، حسب اعتقاد بمجملهم، أخذهم تم
وقبلها مدى األقرص الدنيوّية املاملك فوَق الرب مملكة خدمة وضع إمكانيات

هلم. الرّب منحها التي
أنه غري  وبريطانيا،  أملانيا من كل إىل  منتمًيا كان ِهتشلر وليم أن صحيح
التعاون توفري من متكن فلو املسيح. يسوع كنيسة منتمًيا إىل يشء كل كان قبل
ما كل  يسّوغ أن الستطاع  هذا ِهرْتِسل مرشوع يف واألملان  الربيطانيني بني
يكون أن املمكن غري من الشخيص. تارخيه يف باملالحظة وجديًرا فريًدا كان
الزوجني هذين من ووالدته هبا، وفوزه أمه اإلنجليزية إىل أبيه األملاين سعي
عىل الرب وقيام  نائية، تبشريية ميادين يف  املسكونية للربوتستانتية املجسدين
من مكنته التي االستثنائية الفرص من الكبري العدد هذا بتوفري امتداد طريقه
من ومتكنه قارات، ثالث سواء يف حد عىل واألملان اإلنجليز املسيحني خدمة
النبوئي حيتل الهوته التعاطف مع استثنائي كان أملاين أمري عائلة دائرة دخول
أملانيا، يف قيرص نفسه، النبوئي الالهوت هذا باسم التأثري، يمكنه من موقًعا
عروقه يف جتري  الذي نفسها، ِهتشلر أفرزت التي اخللفية نتاج نفسه وهو 
نفسها العاطفية  االرتباطات  عىل شخصيته  وتقوم  نفسها، املختلطة الدماء

وجيهة. أسباب بال نفسها! الفكرية والعنارص
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بادن وليم ِهتشلر وأمري ( 5 . 2 . 1

باللغة طويلة لقائهام األول، رسالة يف هلِرْتِسل بوعده امللتزم ِهتشلر، سطر
م) 1896) عام مارس من آذار/ والعرشين السادس يف ألمري بادن اإلنجليزية

َها: نصَّ َهاُكم
! امللكي لسموك سعادة مصدر كانت ليتها

باالهتامم جدير كتاب إىل امللكي سموكم بلفت نظر يل تسمح أن أرجو
أن متكررة  مرات  يل سبق موضوًعا يعالج  وهو فيينا يف مؤخًرا صدر
فلسطني إىل اليهود  عودة  موضوع  أعني عنه.  أحدثكم  بأن  ترشفت 
الدكتور زرت الكتاب هذا قراءة بعد األنبياء العربانيون.. تنبأ هبا التي
حياول كان إذا عامَّ  تساءلت ألنني البتََّة، أعرفه أكن مل الذي ِهرْتِسل 
يف سيبادر الرب ألن  يكون خطأ أن هذا  من شأن كان النبوءة. حتقيق
مل الرائعة. أغراضه حتقيق إىل اخلاصة وبطريقته اخلاص املناسب زمانه
شيًئا عن يعرف يكن مل ِهرْتِسل، ألنه هي أمنّية عىل أّي حال، تلك، تكن
ومعي أنا سنوات، منذ املوضوع.. هذا حول اخلاصة الدائرة النبوءات
معادين يكونوا أن أبًدا يمكنهم ال  الذين النبوءات داريس من الكثري
للسامية، املعادية احلركة  باسم: املعروفة احلركة بأن مؤمن السامية،
أيًضا، هبا تكهنوا الغابرة أن األزمان ألنبياء سبق وقد هيوذا' 'حمنة هي:
وإنجليًزا.. وأملاًنا أوًال، هم كام هيوًدا أنفسهم يرون اليهود جتعل التي
إىل أمًة العودة نحو قلوهبم يف تطلًعا يولد هذا  بات وقد ثانًيا. إلخ،
أيًضا أن بالغ اإلثارة ونسله.. إلبراهيم الرب منحها التي امليعاد أرض
يتجاوز زمن طويل منذ مل يكن فلسطني عددهم يف أن مع يكون اليهود،
مئة التقارير، تقوله ما حسب أصبح، قد (15000-20000) هيودًيا،
ألهنا باحلق، إليهم تعود  فلسطني إن أجدادهم! أرض يف هيودي ألف
حقائق من أصحابه. يا هلا نفسه الرب حدد الذي العامل يف الوحيد البلد
قد فلسطني إىل  األخرية اليهود عودة  أن  إذن، الواضح، من مدهشة! 
هبا أوحى التي جًدا املثرية النبوءة  أن هذه الواضح من أليس  بدأت.. 
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'األمم إن..  :(2 الرؤيا 11: (سفر يف قال حني للقديس يوحنا املالك
أرض وأن تتحقق، سوف شهًرا' وأربعني اثنني املقدسة املدينة ستدوس
الرب إياه الذي أعطاه الشعب إىل مرة أخرى عندئذ تعود سوف امليعاد
التاريخ هو ألن هذا عام، ألف وثامنيمئة وتسعني  بخمس املسيح قبل
وقد العامل، هذا يف األول املولود اليهودي هو الذي إسحق مليالد الكتايب

؟ للوعد ابًنا كان
َسَيْفَهم امللكي سموكم فإن آنًفا املذكورَة احلقائق  تعرفون وألنكم
واسع كتبه هيودي الكتاب الذي هذا لدى قراءة مدى دهشتي بسهولة
األوىل، والعملية اهلادئة اجلدية، املحاولة هي هذه ألن وغني، التعليم
وعىل جديد من التوحد عىل قدرهتم مدى رؤية  من اليهود لتمكني

هلم. منحها الرّب التي امليعاد يف أرض ختّصهم أمة تشكيل
هذا بمثل وإنغلرتا  أملانيا قيام شأن من بأن أجزم أن  إال أستطيع ال
إعالن شأن ومن محايتهام، حتت اجلديدة هذه الدولة مثل ووضع التحرك
نعمة اليهود عودة  أن جيعل ببلجيكا، شبيًها حمايًدا، شيًئا بلًدا فلسطني
الضارة للسامية املعادية  الكراهية  لروح حًدا يضع  وأن ألوُربَّة كبرية
هذا من  نسخ ثالث امللكي لسموكم  أرسل أممنا..  كل  برخاء جًدا 

الكتاب(14).

العمل. ومن عن سري تقرير ومعه ِهرْتِسل إىل ِهتشلر عاد بضعة أيام وبعد
إىل نفقاته، لَسدِّ ماله من وباملزيد ِهرْتِسل بصورة مصحوًبا ثانية، انطلق ثم
كام من األمري والقيرص، كًال سيلتقي كان حيث كارلزروه بادن والية عاصمة

هلِرْتِسل. قال

بادن تيودور ِهرتِْسل وأمري ( 6 . 2 . 1

يقول: ِهرْتِسل كتب املناسبة هذه حول
مؤثرة. التي بدت ' النبوئية األلواح ' عىل األمري بإطالع ِهتشلر قام
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دعوة متت األمَر، إبالغه إىل فوره من  األمري بادر القيرص وصل حني
خاطبه القيرص  أن الَبالط حاشية فاجأ ومما االستقبال،  إىل ِهتشلر
وزيًرا تصبح أن تريد أنك ِهتشلر يا 'علمت التالية: املازحة بالعبارات

؟'. هذا وراء هو الذي يقف اليهودية.. أليس روتشيلد للدولة

كان الذي االقرتاح عىل  األول القيرص  رد من حصل، مما ِهتشلر  انزعج
مل يكن يأخذ أن القيرص اإلمرباطورية. إما جلاللته اجلدية املسامع عىل يعرضه
وعن عن ِهتشلر، كلًيا معلومات خاطئة يتلقى أنه كان وإما اجلد، مأخذ املسألة
من عرش الثامن يف مؤرخة األمري إىل رسالة املحتملة. ويف دوافعه خلفيته، وعن

قال: إذ بانزعاجه ِهتشلر أبريل اعرتف َنْيَسان/
إّيل مساء اإلمرباطور جاللة سمو وجهها التي العبارات نتيجة أللطف
مع عالقة أّي عىل لست ألنني شديد ذهني ارتباك أصابني  البارحة
من ألنني هيودية دماء أّي عروقي يف ال جتري كام اجلديدة، اليهود دولة
جنويب يف السوداء الغابة منطقة /Schwartzwald) أصول شفارتسفلدية
البارون قط مع أتكلم مل أنني إىل إضافًة خالصة، وبريطانية ، ز م) أملانيا
إال ليشء ال  ِهرْتِسل، الدكتور كتاب عن (Rothschild) روتشيلد
أزمنة من قريبون املقدس، الرب  لكالم وفًقا أننا، سنواٍت رأيت ألنني
سالزبوري لورد وإىل امللكي سموكم إىل بالكتابة غامرت كبرية، نبوئية
التحدث إىل إضافًة العظمى، بريطانيا وزراء رئيس (Lord Salisbury)
عقيل لتحرير (Sir Edmund J. Monson) إدمند منسن سري سفريي إىل
أن له سبق كام علينا الرّب جيود به الذي املدهش الضوء وإلظهار من عبئه
مسألة اليهود دولة إن يف بابل عرب األنبياء.. الغابرة األيام عىل دانيال َجاَد
ألهنا م) 1898) أو م) 1897) عام يف حتققها الحتامل اجلدية نظًرا بالغة
عظيمة نعمة بكل تأكيد تشكل وسوف األنبياء، كالم حسب حمالة ال آتية

؟(15). هذا كل أعرف وأنا صامًتا أبقى أن خطًأ كان َأَما كله. العامل عىل

فيام ضئيلة» اآلن حتى كانت النتائج «إن ِهرْتِسل يستخلص ذلك، عىل بناًء
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ِصْهَيْون. حامي بدور االضطالع نحو القيرص دفع عىل املعقود األمل خيص
كانا وِهتشلر ِهرْتِسل من كل  بأن املتمثل املدهش النبأ جاء ذلك وبعد

األمري. للقاء مطلوبني
املقابلة: بانتظار األمري باحة قرص كانا يعربان ويف حني

فوق الربيعية اللطيفة السامء هذه الرائع، اليوم هذا تذكر ' هلِتشلر: قلت
قائًال: ِهتشلر '. فرد القدس اآلن يف من عام بعد نكون قد ! كارلزروه
األخري يذهب حني القيرص مرافقة إىل األمري  لدعوة خيطط كان إنه
أكون أن جيب أيًضا وأنا الكنيسة، الفتتاح التالية السنة القدس يف إىل
بصفته البعثة يرافق أن يف يرغب كان ِهتشلر، أي كام أنه، آنذاك، موجوًدا
معي'. سآخذك القدس، أذهب إىل 'حني فقلت: لألمري. مستشاًرا فنًيا

وقّدر باألمري التأثر شديد ِهرْتِسل كان ممتاز. نحٍو عىل كلها األمور سارت
كلها، اخلطة «عرضت به. التأثر شديد أيًضا هو كان األمري أن مصيًبا) (وكان
عىل لسُت التي النبوئية) بـ(جوانبها أي اهلِتشلرية، بطبعتها إال يعرفها مل التي
مهتًام، القيرص بإبقاء التزامه تكراره إىل وإضافًة احلال». بطبيعة قوية هبا عالقة
أمري أن يف إنغلرتا جديرين بالثقة رجال بضعة ِهرْتِسل «أبلغ خول فإن األمري
اإلمرباطورية مستقبل معاينة هذا أن أفىض إىل لبث وما باملسألة». مهتم بادن
موافقة دون حتى باألمر القيام إمكانية  إىل ِهرْتِسل أملح وقد العثامنية.
جرى «إذا قائًال: مًعا ستعمالن وأملانيا إنغلرتا إذا كانت اإلمرباطورية العثامنية
غري فلسطني. يف خلقها عازلة يمكن دولة فإن املنظور املستقبل يف تركيا تقسيم
املتمثلة الفوائد السلطان يرى جعل منطلق من باألمر التفكري من األفضل أن
يف الروسية األطامع يف التخمني إىل هذا أدى وقد نظامه من االستمرار». بتمكني
(قيرص القيرص يدي بني كتاب ِهرْتِسل وضع إىل بالسعي األمري تعهد املنطقة.

متاًما. ناجًحا اللقاء كان لقد روسيا).
جتسيد [األمري] إنه ..! العموم عىل التعامل  يف والبساطة للتواضع  يا
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موضوع وناقش الكالم.. ِهتشلر توىل حني النبيلة..  العظيمة الطبيعة
إيامًنا، ممتلًئا ووقار بصمت األمري أصغى للنبوءة، الوشيك  التحقق
من بيشء شعرت الثابتتني..  الرائعتني عينيه يف مدهشة مساملة بنظرة
شخص إنه عبارة:' سوى  هلِتشلر أقل مل مؤمترنا. نجاح جراء النشوة

مدهش !'.

ِهرْتِسل مكتب يشكل القدس، ِهرْتِسل يف جبل  عىل ِهرْتِسل، ُمْتَحف يف
ِهرْتِسل كريس فوق هناك تتدىل واليوم املهيمن، املعروض بناؤه املعاد فيينا يف
بعد الدوام عىل األصيل املكتب حالتها يف بادن، كام كانت أمري صورة مباَرشة

ا. وصفناه تو� اليوم الذي

صداقتهام تتطور وِهتشلر: ِهرتِْسل ( 7 . 2 . 1

فيينا: إىل العودة طريق عىل القطار، يف
َيَتَحتَّم الدروس. تلقيني يف وأطنب خرائط فلسطني بنرش [ِهتشلر] قام
واحلدود لقبدوقيا، املواجهة باجلبال متمثلة تكون أن الشاملية عىل احلدود
فلسطني فهو: تداوله سيجري الذي الشعار أما السويس. بقناة اجلنوبية

وسليامن! داود

شديد الدوام عىل وبدا  معهم وجتاربه  اليهود عن يتحدث ِهتشلر ظل
احلني بني لنفسه الِعَنان أطلق أنه غري للسامية. والئه استعراض عىل احلرص
رأي حسب قد ييش، بام اليهودية الشخصية عن معينة تعميامت وأطلق واآلخر

لديه. الالسامية قدر معني من وجود عن ِهرْتِسل،
ومعقد. غريب شخص كلها، املناسبات يف هو، ِهتشلر، الرجل، هذا إن
تقيَّتان عينان التواضع، من به مبالغ  وقدر  األستذة، من كبري قدر ثمة
صادقة بنيَّات طيبة مألى ممتازة نصائح أيًضا أنه يقدم يل غري تغزالن،
وساذج خبيث وغامض، ذكي إنه بشأهنا. اخلطأ  يف الوقوع يتعذر
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معي تعامالته إعجازي يف شبه نحٍو دعمني عىل لقد نفسه. الوقت يف
اآلن. إىل

الحًقا، بطريقة أو يتبني مل وما اليوم، ممتازة إىل ومنطلقاته مشورته ظلت
أسمى آيات عن له يعربوا أن اليهود من أريد مزدوج، أنه عميل أخرى،

العرفان باجلميل.

يطنب فيينا إىل ففي الطريق قوًيا. هبِتشلر عالقة له ما بكل تأثر ِهرْتِسل كان
ِهرْتِسل فيصغي النبوءة. أما مع حتقق أن يتبع جيب ما كل عن الكالم يف ِهتشلر
ِهتشلر. ة يف ِشقَّ السابقة، يف املناسبة أبداه الذي من الصرب أكرب املرة بقدر هذه
أن احتامل وماذا عن عنه؟ رغًام ِهتشلر، أحالم أسري أن يغدَو من املمكن هل
الطويلة القطارية الرحلة تلك خالل  احلديث من جانبه أسكت قد يكون
لقد به؟ اخلاصة األحالم نسج من أشكال يف شكل فيينا باالنغامس إىل العائدة
من بني مؤهًال كان ربام الذي الوحيد الرجل برفقة مسجوًنا املطاف كان آخر
التي األوهام مجلة مرتفع، بصوت أفشى، لو ألن يصغي بتعاطف فيام معارفه
ستحيط كانت التي والطقوس الكهنة، اهليكل، حول مذكراته يف  وجدناها

اليهودي. «(\Doge) بالدوتيش»
ولكنها قصريًة فرتاٍت متكرر، نحٍو عىل  عمد، فقد هبِتشلر.  ثقته زادت
خييِّب مل الذي ِهتشلر وليم يدي بني املرشوع الِصْهَيْوين كله وضع إىل حاسمة،
ِهرْتِسل ومؤرخو حياة سرية فكتاب الكثرية. إزعاجاته ومضايقاته مع قط، ظنه
منذ هلرتسل منذوًرا «حليًفا كان [ِهتشلر] أنه ُجيِمعون عىل الِصْهَيْونية احلركة
ِهرْتِسل» إخالًصا»(17)، إنه «إيليا واألكثر األول «تابُعه وهو سريته»(16)، بداية

.(18) (Max Bodenheimer) بودهنايمر ماكس
ِهرْتِسل، يقطعه مل الذي للطريق احلي التجسيد وليم ِهتشلر القس كان لقد

الورع: طريق اإليامن
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ِهتشلر القس كان 'احلركة' بسبب انجذبوا إيل الذين الناس  مجيع بني
بريدية، بطاقات يرسل يل ما كثًريا كان خياًال.. واألخصب األروع هو
الليلة يف ينام أن يستطع مل أنه ليبلغني خاصة، مناسبات وجود أّي دون

بباله. ألن القدس خطرت السابقة

استثنائية الرجال أكثر بصفته ِهتشلر وليم عامله األوىل للقائهام اللحظة من
تلك يف ِهرْتِسل معه الذي تعامل الوحيد ِهتشلر الرجل كان وقد األرض. عىل

نفسه! شأن يقلل من كان ربام إنه قائًال: فيه حيدق صارحه وهو األيام والذي
املسيح، رؤيته قصة اينِن  لْربَ رواه  ما ِهتشلر إبالغ  عىل ِهرْتِسل أقدم إذا
باملعنى منه التسليم طالًبا عليه األخري قد ألح أن املؤكد من فإن فعل) (وربام

! «تفسريات» سخيفة وراء االختفاء للحلم، بدًال من احلقيقي
إىل ِهتشلر تطلع يف ارتيابه عن مذكراته ِفْقَرات إحدى يف ِهرْتِسل  يعرب
ولكن (الشعب اليهودي) هداية أداة استخدامه إىل ذلك بعد والسعي هدايته،
مدرسة من احلرفيني األخرويني املؤمنني إىل فبالنسبة هذا. يف خمطًئا كان ِهرْتِسل
بداية األزمان من رشوط رشًطا إيامن» «دون إرسائيل عودة بني كانت ِهتشلر،
َثمَّ ومن قبلها. ال العودة بعد ستتم كانت اليهودي الشعب هداية األخرية. إن

املسيحية. إىل ِهرْتِسل هبداية مطالًبا يكن مل ِهتشلر فإن
(Chaim Weizmann/ وايزمن  حاييم نقاد مثل مثلهم ) ِهرْتِسل  نقاد كان

من (Stephen Wise) وايز وستيفن (Louis D. Brandeis) ْبَرْنَدْيس ولويس
باملقتبس األخرى، حتجيمه تلو مرة الالحقة، السنوات خالل سيحاولون بعده)
عىل يشء َيَتَحتَّم كل فقبل بندبيم<». تبطحو >لو ! باألمراء تثق «ال نفسه: الكتايب
م َجيِدُهبُ الذين املسيحيني، املتعصبني لرعاية طاقاته أفضل يقف أال هيودي قائد أي
ممن األخرية» «األزمنة ألوية ومحلة «أصوليون» أهنم حًرصا عىل الدين يف إخوهتم

كاهل شعبهم! عىل ثقيًال عبًئا يشكلون
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العاملية، الِصْهَيْونية بتأسيس ِهرْتِسل قيام أعقبت التي السنوات يف
باحلرج املشوب اإلحساس شديدي احلديثون (السياسيون) الصهاينة ظل
للمسألة «علمي» أو عميل أنه حل عىل يطرحونه، كانوا شأن ما من بحقيقة أن
نفسه املخطط أنه عىل حًرصا  املتدينوَن اليهوُد أشقاؤهم يفهمه أن  اليهودية،
االتباع موضع بوضعه سوف يقوم األنبياء، والذي كتب الرب يف الذي اقرتحه
فهل املخلص. خالل املسيح من بل برشية أداة أّي عن طريق آخر األيام، ال يف
لأللفيني املسيحيني  النظراء أخذ إىل  اليهود املثقفني يدعو بعُد، سبب، من 
هل كانوا وتشجيعهم؟ اجلد مأخذ احلارض هلم الزمن يرتكون ال الذين اليهود
اضُطّروا حتى يتملقوهنم ودودين إىل مسيحيني االهتداء عىل احلرص شديدي

جيدوهم. أن أجل من املسيحيني مرابض حتَت ما إىل لالنحناء
كامل عداءهم نحٍو الليرباليني عىل املثقفني يشاطر أن ِهرْتِسل كان صحيح
ملدى إهلامه. حدَّ ال برشًيا فانًيا نفسه خملوًقا يرى بات أنه غري الدينية، للحامسة
يتحركون آخرين عىل الرد لتحدي تعريضه االكتشاف الذايت إىل هذا أدى وقد
تكون إحدى حني وخصوًصا مماثلة، استثنائية إهلامية منطلقات من بوضوح

إليه! بدفعهم متمثلة املباَرشة إلهلامهم العواقب
فأكثر أكثر وإبعاده الساحة إىل بدفعه ِصْهَيْون ملصلحة مساعيه قيام مع
غري بتأكيدات سيفاجأ ِهرْتِسل تيودور كان فيه، تنشئته متت الذي العامل عن
العجائب يصنعون  حاخامات كان  للعادة. اخلارقة اخلاصة ملواهبه اعتيادية
ملًكا به رّحبت  وقد بأذنيه ليسمع سيعيش كان باسمه. سينادون بولندا  يف
بتزويد ِهتشلر وليم قام لقد ! الرشقية أوُربَّة ليهود املبتهجة  اجلامهُري  لليهود
برؤيا مسكوًنا  كان بأنه املتمثلة احلقيقة ملواجهة فرصه بأوىل ِهرْتِسل تيودور
جالبة احلقيقة هذه بدت التي القوى اخلارقة معنى عن عودة اليهود، وللبحث
باسم ناطق وبرفقة القضية، ملصلحة العميل نشاطه غطاء حتت كله وهذا له،

إليه. مطالبها رفع يف اليهودية أن تضاهي تستطيع ال التي املسيحية العقيدة
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خدمة عىل وموارده لطاقاته املوعود الَوْقف بدأ فقد إىل ِهتشلر بالنسبة أما
حياة سني طوال قط يتضاءل ومل تعارفهام، من األول اليوم ِهرْتِسل يف قضية
لوفاة والعرشين اخلامسة السنوية الذكرى إحياء موعد حلول فلدى األخري.
أن اإلنجليزية باللغة الصادر التأبيني  املجلد حمررو الحظ ِهرْتِسل، تيودور
بل فحسُب، ِهرْتِسل أتباع أول «ليس أنه عىل سيربهن كان ِهتشلر وليم

عىل التعب». واستعصاًء ثباًتا وأكثرهم
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والقيرص وِهرتِْسل ِهتشلر ( 3 . 1

وباريس ولندن إسطنبول ( 1 . 3 . 1

مًعا وِهتشلر ِهرْتِسل قام حني م) 1896) َنْيَسان/ أبريل اليوم من ذلك يف
الذي الدور مسألة إىل األول ق تطرَّ األمري، مع مرشوعهام وجًها لوجه بمناقشة
ِهتشلر حني يف األمري، عيني يف حيدق وهو ِهرْتِسل، رأى  السلطان. يه  سيؤدِّ
عىل للموافقة مضطرة ستكون إسطنبول أن شديد، باهتامم يصغي  بجانبه

اخلطة.
من االنتهاء فور السلطان مع مباَرشة للتعامل ِهرْتِسل انطلق وهكذا،

م). 1896) يونيو يف َحِزْيَران/ ذلك وكان األمري، مع املقابلة
رحالت مخس ثمة القول: كانت يمكن مألى باآلالم طويلة قصة وإلجياز
1898) أكتوبر األول/ ين وتِْرشِ م) 1896) يونيو َحِزْيَران/ إسطنبول: إىل
يونيو وَحِزْيَران/ م) 1902) فرباير وُشَباط/ م) 1901) مايو وأيار/ م)
استخدام صالت ِهرْتِسل عىل منصًبا الرئيس اهتامم السلطان كان م). 1902)
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بأن يتظاهر أن ِهرْتِسل عىل وتعني قروض، للحصول عىل اليهود باملرصفيني
وإسكاره اآلخر الطرفني بتدويخ من كل وقام هيود. مرصفيني له عالقات مع
اخليوط ربط عىل بأنه موشك يتظاهر ِهرْتِسل كان حني يف سنوات، ست ُزهاء
يتضمن السلطان من علني ترصيح إىل بحاجة  ولكنه كبري، لقرض السائبة
حيازة يف اليهود حقوق املقيدة  القوانني سائر ويطوي  روسيا، بيهود  ترحيًبا
كان حني يف املعادين، املسلمني من احلامية ويوفر األعامل، وإدارة  األرض
ذلك يف ليس ولكن كلها، األشياء تلك يفعل ألن بأنه مستعد يتظاهر السلطان

حًرصا. األسبوع
إىل بالنسبة اإلحباط  شديدة م)  1896) عام  من املتبقية األشهر كانت
من رد يأت أي مل  السلطان. َبالط  أّي حركة يف عن تقارير ترد ِهرْتِسل. ومل 
أخلص التي  الرسائل من مجلة  عىل اإلمرباطوري (الرويس) القيرص َبالط
تؤد رسالة، التزم مل كام هناك. إىل بإيصاهلا بالتعهد يف إسطنبول الرويس السفري
نتيجة. أّي إىل لورد سالزبوري، الربيطاين الوزراء رئيس إىل بإيصاهلا ِهتشلر 
من جديد يشء أي يصل ومل إليه، للتحدث مستعدين مل يكونوا واملرصفيون

كارلزروه.
دوره خيص فيام هتامل أو تباطأ  نفسه الوقت يف يكن مل  ِهتشلر أن غري
له راجًيا بادن أمري  إىل كتب  م) 1896) أيلول من الثالث  ففي املرشوع. يف
أن منذ جرى عامَّ «للحديث  الفرصة مغتنًام السبعني، ميالده يف سعيًدا عيًدا 
اليهود». «إعادة عن اساته ُكرَّ من باملزيد  األمري ولتزويد كارلزروه» يف كنُت 
موضوعات عن املحارضات من إلقاء كثرية مرات متكن أبريل فمنذ َنْيَسان/
كبًريا «اهتامًما ملس حيث والربوسيني، األملان األمراء من أعداد اس أمام الُكرَّ

؟». باليهود سنفعله الذي ما بمسألة:
ومحاية العام الشعبي  االعرتاف هو املثرية احلركة هذه تتطلبه ما كل
ممسكني أنفسهم أن بات اليهود اآلن، بعد ممكًنا هذا أليس أوُربَّة. حكام
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متاًما فاآلن، نفسه، يعيد التاريخ إن اجلدية؟ القدر من هبذا األمر بزمام
يتوق بابل، من األوىل  اليهود عودة أثناء يف أيًضا احلال كانت كام
موشكة واألموال للعودة، املؤمنني، األرثوذكس اليهود من  املاليني
يزالون ما املؤمنني غري األغنياء اليهود من بعًضا أن غري  التدفق، عىل
يلتحقون سوف بأهنم ذلك، مع موقن، أنني غري العراقيل. يضعون
حسب يتحقق، أن جيب ما وهذا اليهود، دولة نجاح فور بالركب أيًضا
لألمم.. وبركة  نعمة عندئذ سيكونون اليهود ألن ‹الكتاب› يقول ما
اليهود‹للدكتور ‹دولة كتاب بقراءة اجلميع أقنع أن فقط أستطيع ليتني
الرجل أن مع ‹الكتاب› نبوءات مع تطابقه روعة مدى ِهرْتِسل فريوا

النبوءات(1). هذه موجود يف هو ما يعلم هو نفسه أن دون كتبه

وِهتشلر من ِهرْتِسل م) كان كل رأس السنة عام (1897 أعياد حلول مع
املسيحيني األمراء  عىل يعرضه يشء  ِهتشلر عند يبق مل َجْعَبتيهام. أفرغا قد
لقائه يف عىل السلطان يعرضه أي يشء يبق لدى ِهرْتِسل ومل معهم. يف لقاءاته
الوضع ظل هذا ويف معهم. لقائه يف عىل املرصفيني يعرضه أي يشء أو معه،
أال جديد مرشوع طاقاته نحو إىل توجيه ِهتشلر، مع كيل توافق بادر ِهرْتِسل، يف

عاملي للصهاينة. مؤمتر إىل الدعوة مرشوع وهو
حقيقة أن نسجل إال نستطيع  لن لكننا األول، املؤمتر رواية نكرر هنا لن 
بصفة الثالثة املدعّوين املسيحيني أحد بصفته صارًخا كان ِهتشلر حضور أن
قام وفيام بعد واألربعة. املئتني املندوبني املؤسسني بني والذين جلسوا مراقبني،
دولة «أسست قائًال: للعادة بدقة خارقة ذلك احلضور  مغزى بإجياز ِهرْتِسل 
مني. اجلميع لضحك بصوت مرتفع هذا الكالم اليوم قلت بازل. لو يف اليهود
سيوافقون» اجلميع بالتأكيد، فإن سنًة، مخسني وبعد سنوات، مخس بعد فربام

أشهر). وبضعة سنة مخسني بعد كام نذكر، اليهود، َست دولة ُأسِّ (وقد
جانبه. يف األغلب إىل ويقف للمرشوع محاسته يشاطر ِهرْتِسل ِهتشلر كان
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كيف مدهش حًقا «بكل بساطة، قائًال: األمري إىل كتب املؤمتر إىل طريقه ففي
العامل أرجاء سائر يف واحد عام خالل انترشت [كذا] الِصْهَيْونية احلركة  أن 
بالتاريخ َة البتَّ يبالون يكادون ال الذين األغنياء اليهود بعض معارضة مع كله،
إبراهيم إله بيهوه األقل، معظمهم عىل اهتامم أن إىل إضافًة ألجدادهم، املجيد
وعود عن يعرفون شيًئا فهم ال ثمَّ ومن ذلك، يبقى دون وإسحاق ويعقوب،
إىل تقرير بتقديم وعد  وقد األيام». تلك ليهود أنبيائه، عرب السخية، الرب

جيري(2). األمري عامَّ
ابن من زيارة يتوقع كان بادن أمري أن ِهرْتِسل علم فيينا، إىل العودة بعد
أخرى رسالة ضمنها رسالة  تسطري إىل األول حفز ما  وهذا القيرص، أخيه
الناس فوق رفع األمراء الذي إهلي، «ليكن القيرص قائًال: إيصاهلا إىل التمس
املتضمنة الرسالة أما حًقا»(3). اَجلدي طلبي  مع عقوهلم، وأضاء اآلخرين
كان الذي األخري اليهود) (مؤمتر نتائج بوقار فتوجز القيرص إىل  واملوجهة
كان اليهود›. ‹دولة  هرتسل كتاب طرحه الذي التحدي عىل بالرد مطالًبا
ا َبْرَناَجمً انتخبوا ِهرْتِسل رئيًسا وأقروا مجيع البلدان»، «من ممّثٍل ومئتا أربعٌة َة ثمَّ
ألولئك واحلقوقية العامة وطن متمتع باحلامية «بخلق الرئيس موضوعه يتمثل
إقامتهم أماكن بمجتمعات ال يريدون االندماج أو يستطيعون، ال الذين اليهود
أعامل عن تقريًرا تسلم القيرص أن أخرى، مصادر نعلم، من ونحن احلالية».
إىل «فليذهبوا التالية: العبارة  هامشه عىل وكتب هناك عمالئه من املؤمتر
أضع ألن مياًال لست أفضل. كان أرسع نحٍو عىل ذلك فعلوا وكلام ! فلسطني
جتاوب عن وجود القيرص أبلغ كان ِهرْتِسل أيًضا وقد طريقهم»(4). يف العقبات
اإلنجليزية الناطق باللغة العامل يف متنفذة جماالت يظهر يف بدأ املؤمتر مع إجيايب
زمان أو أي مكان يف تأخري أي دونام يديكم بني بعبارة: «سأمثل كالمه خمتتًام

.«! جاللتكم حيدده
ملؤمتر وصًفا أوىف طلب القيرص األمري ِهرْتِسل أن أسابيع أبلغ بضعة وبعد
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تشري دالئل كانت ثمة وأخًريا توفريه. إىل سارع أن ِهرْتِسل لبث الذي ما بازل،
نجاًحا. حتقق بدأت اإلقناع صعيد اللطيفة عىل مساعي األمري أن إىل

املراقبون ومتكن بازل. كازينو بلدية يف العاملي الثاين الِصْهَيْوين املؤمتر انعقد
والتنظيم. الدعاية من  فقط واحد لعام الباهرة النتائج أعينهم  بأم يروا أن
التي واملئة عَرش السبعَة الفروع إىل  جديد فرع (800) ُزَهاء إضافة متت فقد
يف فرًعا (373) اجلديدة الفروع هذه وضمت السابق. العام يف آب قائمة كانت
من توجه كل املؤمتر مباَرشة وبعد املتحدة. الواليات يف فرًعا و(50) روسيا،
األمري م) إىل 1898) سبتمرب عام من أيلول/ الثاين يف مًعا ِهرْتِسل وِهتشلر
له تقريًرا ليقدما  بحرية كونستانس شواطئ عىل قرصه الصيفي يف الذي كان

جرى. عامَّ
الكونت كلف  القيرص أن أبلغهام إذ  جًدا مثرية  بأخبار األمري فاجأمها
جعلته (الذي النمسة يف سفريه (Philipp Eulenburg) أويلنبورغ فيليب
نفوًذا) مستشاريه أكثر بعٍض، زعم حسب القيرص، مع احلميمية صداقته 
أن يعلم وكان األمري مباَرش. نحٍو عىل ذلك ِهرْتِسل، وإبالغه مقرتحات بسامع
إىل التوصل فكرة من السلطان موقف ملعرفة إسطنبول جتري يف كانت حتريات
فقد والسلطان القيرص بني العالقات أما الصهاينة. مع َبْرَناَمج التوافق من نوع
القيرص كان الزيارة التي من متوقعة كثرية أشياء ثمة وكان جيدة جًدا، كانت

جًدا. القريب املستقبل يف العثامنية هبا إىل اإلمرباطورية للقيام خيطط
العاملية السياسة جوانب عن الرصاحة درجات بأقىص إيلَّ األمري حتدث
التعليقات بعض  مطلًقا واآلخر احلني بني ِهتشلر تدخل وقد  كلها.. 
األمري أصغى األملاين). األصل يف اليهود (باإلنجليزية عودة حول النبوئية
األمور هذه مثل إن قلت: حني مؤيًدا أومأ ولكنه بلطف، مبتسًام إليه 
. أراه عامَّ إال أتكلم أن ال أستطيع فأنا متناول مداركي. عن بعيًدا يبقى
تارخيية مسألة أنه  عىل  املوضوع إىل لننظر األمري: قال ذلك عىل ورًدا

. الهوتية قضية أنه وليس عىل فحسُب مادية
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عام أيلول/ سبتمرب من عَرش السادَس يف تم أويلنبورغ فقد مع اللقاء أما
السفارة صاالت من صغرية صالة يف ِهتشلر للنقاش أقام ومتهيًدا م). 1898)
وخمططاته خرائطه عارًضا فلسطني» «بُمْتَحف ِهرْتِسل يصفه ما بفّيينا األملانية
شعر وقد  قديمة. آلثار ية ِجصِّ وقوالب اهليكل، ونامذج مألوفة،  باتت التي 
املرشوع إنغلرتا تبني أثار إمكانية حني عنده األقوى االنطباع «ترك أنه ِهرْتِسل
الذي هو إنغلرتا ذكر أن ِهرْتِسل قدر وقد ذلك». فعل يف أملانية أخفقت إذا
وزير مع ِهرْتِسل  جيمع للقاء بالرتتيب فوره من أويلنبورغ قام  إذ فعله فعل 
عام يف مستشاًرا أصبح أن لبث  ما الذي   (Von Bulow) بِولو فون اخلارجية
القيرص إقناع أويلنبورغ يف إىل بِولو بانضامم احلصيلة متمثلة كانت م). 1900)
زيارته العاملي) خالل اليهودي (املؤمتر زعيم ِهرْتِسل، مع اللقاء نوع من بعقد
الِصْهَيْوين َناَمج الَربْ قابلية مدى استكشاف إىل السلطان مع وبالسعي فلسطني،
من الثاين يف تلقى حني لندن، إىل متوجًها هولندا، يف  ِهرْتِسل كان لالتباع. 
القيرص تعبري تتضمن نبأ األمري من رسالة م) 1898) أكتوبر ين األول/ تِْرشِ

القدس. هبِرْتِسل يف االجتامع يف رغبته عن
يف ِهتشلر أمام قطعه الذي فيها ِهرْتِسل الوعد تذكر التي اللحظة حانت لقد
كان التي نفسها السرتة عىل األول عرض األخري حيث من صداقتهام، األوىل األيام
خريطة فلسطني فيه أن حيمل يريد كان الذي اجليب ونفس عىل ارتدائها، عازًما

املقدسة». األرض أرجاء يف ظهور اجلياد عىل مًعا َجَوالننا «لدى الكبرية

املقدسة يف األرض فلهلم والقيرص وِهتشلر ِهرتِْسل ( 2 . 3 . 1

هبدف اسمًيا، للقدس، الشهرية القيرص زيارة كانت قبُل،  من قلنا كام
The Lutheran Church of the / اجلديدة اللوثرية  املخلِّص (كنيسة وقف
مدينة يف شادها األوُرّبيون التي األوىل املنشأة الكربى كانت التي (Redeemer

Christ املسيح/ (كاتدرائية كنيسة بناء اإلنغليز أكمل أن القدس القديمة منذ
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هذه بناء قرار فإن رأينا، أن سبق وكام م). عام (1849 يف (Church Cathedral

األنغلوبروسية األبرشية عن بالتخيل  قىض الذي القرار نتيجة جاء الكنيسة
من الكثري ولدى  ِهتشلر، وليم لدى شديًدا استياًء أحدث ما املشرتكة، وهو
متخض إمكانية عىل آماًال الذين عقدوا اآلخرين اإلنجليز واألملان املسيحيني
فإن ثمَّ ومن مزدهرة. مستقبلية أملانية بريطانية عالقات عن التجربة تلك
بالنسبة أما مؤمل. هو ما عىل  ِهتشلر، إىل بالنسبة منطوية، كانت  اللحظة هذه
أن يريد  فلهلم القيرص كان  خالص. جمد  حلظة كانت فقد فلهلم القيرص إىل
القدس يف ليس األملاين، الوجود من جديدة ِحْقَبة بداية املرشوع هذا العامل يرى
عن غياب هذا البعد دون وللحيلولة عموًما. األدنى الرشق ويف فحسُب، بل
التي العثامنية السلطات الرسية مع املفاوضات يف القيرص، أّرص العامل، تصور
يتمكن حتى يافا بوابة عند السور يف واسعة سبقت الزيارة، رضورَة فتح ثغرة

األتراك مرغمني. عليه وافق ما وهذا جواده، املدينة ممتطًيا دخول من القيرص
ألن خيطط ا حق� كان املتقلب املزاج فلهلم أن عن شائعات حتدثت انترشت
قيل: اليهود. هلؤالء القدس وبجانبه ِهرْتِسل ممثًال يف لليهود حامًيا نفسه يعلن
للقيرص السابق الدبلومايس اللقاء يف إعداده كان سيتم املشهد هذا إن مرسح
ين تِْرشِ من عرش يف السادس يبدأ ُخطط له أن الذي يف إسطنبول السلطان مع

م). 1898) عام من أكتوبر األول/
مذكراته أودع فقد ِهرْتِسل. بنظر عظيمة معاٍن عىل منطوًيا كله هذا  كان

عبارة تقول:
العظيمة، القوية، األملانية الدولة هذه محاية حتت العيَش يمكن ال
ينطوي أن إال نحٍو حمكم عىل واملنظمة رائع نحٍو عىل املدارة اخللوقة،
اليهودي. الطابع القومي إىل بالنسبة بالرتحيب جدارة النتائج أكثر عىل
متاًما مضبوطة حقوقية وضعية عىل واحدة، برضبة سنحصل، أننا كام
(العايل) الباب والية أن املؤكد من الداخيل واخلارجي. الصعيدين عىل

http://www.al-maktabeh.com



76
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

األقدار! لغرابة يا كافيتني.. قانونيتني ركيزتني أملانيا ستشكالن ومحاية
هذه حب إمكانية  أخرى مرة لليهود ستتوافر الِصْهَيْونية خالل  من

.! يشء كل مع قلوبنا طاملا تعلقت هبا األملانية التي الدولة

ومعه ِهرْتِسل وصل م) 1898) األول ين تِْرشِ من  عرش السادس يف 
لقاءه أجرى الِصْهَيْوين إىل إسطنبول حيث وفده يف اآلخرون األربعة األعضاء
يستطع فلم العصبية، شديد كان أنه مذكراته يف يعرتف وهو القيرص. مع األول

يقول: أنه غري وفعله، قوله تم ما كل يسجل أن
حاولت بعد ما ويف وقوًيا. عميًقا انطباًعا لدي ولد القيرص أن املؤكد من
أن إال أستطع ومل جمازية صورة شكل عىل االنطباع هذا صورة تقديم
إهنا يقال:  التي املسحورة الغابة دخلت وكأنني شعرت ييل: ما أذكر
خملوق وجدتني أمام وفجأة اخلرايف. (Woodland) القرن أحادي تؤوي
من ِيفَّ تأثًريا أقل كان شكله أن غري جبهته، يف بقرن وحيد بديع، غابات

أنه كان موجوًدا. حقيقة

أنه كان بوضوح تبني مضمون الِصْهَيْونية، مناقشة نحو القيرص حتول ولدى
صفوف عنارص بني قال: «ثمة حيث نفسه أويلنبورغ نمط تفكري  وفق يفكر
شأن من بأن مقتنًعا القيرص فلسطني». كان يف يتوطنوا أن ُسُن َحيْ ممن شعبكم
خصوًصا. و(املرابني) (االشرتاكيني) خروج جراء كثًريا، تكسب أن أملانيا
بني احلني كان بِولو أن الوزير فون الحظ حني اخليبة ِهرْتِسل بيشء من أصيب
قضيَِّة القضايا احلاسمة وال سيَّام الكثري من حول جاللته خيتلف مع واآلخر
عىل التعويل وإمكانية الربيطانية النيَّات حسن ومسألة للتطويع العثامنيني قابلية
«لقد مطمئًنا: اللقاء من ذلك خرج ِهرْتِسل ومع اليهود. املرصفيني نية حسن
ومتمتًعا األمور، هذه يف حكومته سياسات بزمام بوضوح، ممسًكا، القيرص بدا

احلامية». لفرض الالزمة واملوارد باإلرادة
يف فلسطني إىل منها لينتقل القاهرة إىل  بحًرا ِهرْتِسل توجه ذلك بعد
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والقيرص الصهاينة بني عليه املتفق العلني االجتامع لتحقيق املناسب الوقت
القدس. يف

الِصْهَيْوين الرسمي، وأصبح ِهرْتِسل والفريق ِهتشلر سبق األثناء تلك يف
هبم. للرتحيب فلسطني يف

عليه َيَتَحتَّم كان عام خطط أّي ِهتشلر لدى تكن ِهرْتِسل، مل حلال خالًفا
ألن نظًرا سيعود منهام أًيا بأن يسلم يكن مل فلسطني. من بعد العودة يفعله أن
الرشوط بتوفري متمثًال املقدسة بدا األرايض يف به كانا سيقومان الذي العمل

املسيح. لعودة املسبقة
ننتظر «نحن ِهتشلر:  كتب أيام ببضعة املقدسة األرض إىل مغادرته قبل 
هو عليه نحصل قد ما  ولكن املقدسة.. األرايض  األملاين اإلمرباطور زيارة 
من تتزاحم كثرية ثمة دالئل ثانية.. عائد بأنه وعد الرتحيب بيسوع الذي امتياز
حقيقة عن غافًال ِهرْتِسل يكن قريب جًدا»(5). مل وقت يف املجيء حولنا معلنة
كله هذا كتابة ا عىل َعُه حق� شجَّ بل االجتاه، هذا يف يعمل كان ِهتشلر أن عقل

حًرصا: ‹Die Welt فلت] ‹[دي الِصْهَيْونية من املجلة األول العدد لقراء
استيقظوا.. ! إبراهيم أبناء يا

القديم وطنكم إىل للعودة يدعوكم السامء، يف الذي األب نفسه، إنه الرب
بصفتي مسيحًيا أنبيائه.. وأنا عرب وعد قديًام كام إهلكم يكون أن ويريد
‹الكتاب› أن ذلك الِصْهَيْونية، احلركة باسم ُيعَرف بام مثلكم  أؤمن
لقد فلسطني. يف هيودية دولة قيام بوجوب  يقولون القدامى وأنبياءه
قريًبا.. احلبيب سيستعيدون وطنهم اليهود زماننا بأن أقنعتني مشريات
إىل سيؤدي أوُربَّة، أمراء بدعم اليهود، دولة تأسيس أن من متأكد إنني

كل من إشعيا وميخا وزكريا(6). الذي تنّبأ به اخلالص

عام خالل فلت› ‹دي يف ظهرت التي املقاالت سلسلة ِهتشلر وراء كان
بدوره، الذي قام األمري، إلقناع استخدمها إذ العهد، تابوت م) عن 1898)
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اكتشاف تابوت موعد بأن حاشيته، أفراد بعض مع القيرص يبدو، بإقناع ما عىل
املايض أبلغ أيلول يف أويلنبورغ مع اللقاء أثناء ويف كان وشيًكا. احلقيقي العهد
السلطان للبحث إْذن التامس يعتزم كان القيرص أن وِهتشلر ِهرْتِسل الكونت
[كذا] ميشع يف (احلجر املؤايب) اكتشاف «إن ِهتشلر: وكتب العهد. عن تابوت
نفسها. يف هذه املنطقة منحوتة أخرى وثائق ظهور احتامل قرب عىل دليًال كان
منطقة البحر يف نبو، جبل 'عىل أيًضا جيد سوف اآلثار' 'عامل أن فيه شك ال مما
العهد، تابوت داخل واملخبأة نفِسه بيده كتبها التي اخلمسة موسى أسفار امليت'
عرصنا وتشّوشهم ضياع الهوتيي مدى الربهنة عىل إىل كله هذا وسوف يؤدي

.(7) «! يكتب شيًئا مل موسى أن لنا يؤكدون حني
الرشوط خللق كلًيا، متوّقعني غُري استثنائّياِن حدثاِن اجتمع وهكذا
جدارة عىل دالة مشريات عادت  جهة فمن املفاجئة. املسيح لعودة املسبقة
األخالقي باملدلولني نفسها نبوءاته بالثقة إىل جدارة إضافة التارخيية، ‹الكتاب›
إمهاهلا. طال التي املقدسة األرض تربة قلب  من ثانية الظهور إىل واملنطقي،
يف واملشتت املبعثر اليهودي الشعب جتمع ظاهرة ثمة كانت جهة أخرى ومن

هيودية. خلق دولة إىل وصوًال املقدسة أرضه باستعادة ألزمته حركة
اليهود يقوم كيف بازل يف  الثاين الِصْهَيْوين املؤمتر  يبني أخرى مرة
'فالصهاينة يفعلونه.. ما يعلموا أن دون حتى الرب، نبوءات بتحقيق
حني يفعلونه ما كل عن آبائهم ُمُثل كلًيا هدفهم' غافلني إىل يسعون
كًال من نجد الالهوتيني ونحن القدس.. إىل األوىل َة املرَّ جاء املخلص
األسوار أنفسنا حراس إذ نرى  شامل، عىل نحٍو ملزًما التفاصيل هذه
به العظام تقوم النهوض الذي نراقب ذلك الروحية لِصْهَيْون.. ونحن

حزقيال(8). نبوءة يف جاء كام يف الوادي امليتة

والعرشين السابع يف بيافا وِهتشلر ِهرْتِسل بني مسبًقا املتفق عليه اللقاء تم
نفسه وجد أن ِهرْتِسل لبث ما املرات كلها، يف وكام األول/ أكتوبر. ين تِْرشِ من
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عن تقارير ثمة كانت فقد ِهتشلر. سلوك جراء نفسه الوقت يف وحانًقا مبتهًجا
أن ذلك بعًضا يرى يف وأن للرب، الوشيك املجيء يطوف معلًنا كان ِهتشلر أن
أن األمر عىل أنه يعني آخرون ينظرون إىل حني كان يف املسيح، هو كان ِهرْتِسل

الربوتستانتية. إىل فلسطني هداية هيود اضطلع بمهمة ِهرْتِسل
ين تِْرشِ من عرش التاسع يف جواده ظهر عىل القدس  مدينة القيرص دخل
للتصوير تعرًضا األكثر العرص أحداث (أحد م) 1898) أكتوبر  األول/ 
خوذة مع بيضاء احتفالية ة ُحلَّ ببهائها، بِّزاته الشهرية إحدى مرتدًيا الضوئي)
شيدا حتت قوسني ماًرا ذلك بعد السور املفتوح ليتقدم عرب ذهبي، يعلوها نرس
ثم املحليني. ومن من اليهود والثاين هدية األتراك من هدية أحدمها خّصيًصا
وصف بعد وفيام طويلة. مواكب رأس عىل املقدسة األماكن كل لزيارة انطلق
قدميه بأن «التفكري قائًال: نقوال روسيا لقيرص شخصية رسالة يف أفعاله ردود
ينبض جيعله ما وهذا املرء، لقلب اإلثارة شديد نفسها األرض داستا 'املسيح'
نظرت القيرص أم ولكن والنشاط».  احليوية من أكرب وبقدر أرسع نحٍو  عىل
من انطالًقا يشء  كل فعل جرى  للنفس! «مقزز قالت: إذ  املشهد إىل َشْزًرا
اإلثارة شديد احلدث!.. عن يتحدثون الناس جعل ورغبة يف الفارغ الغرور

للمشاعر الدينية!»(9). أثر أي ليس ثمة للسخرية!..
تاريخ أكتوبر، / األول ين تِْرشِ من عَرش السابَع املمتدة من الفرتة خالل
نوفمرب، الثاين/ ين تِْرشِ من الثاين إسطنبول، حتى بالقيرص يف ِهرْتِسل اجتامع
عن الباحثون حيدثنا ما. خطأ القدس، حصل يف  مسبًقا املرتب لقائهام تاريخ
يف بني القيرص والسلطان املعقود لالجتامع بالثقة توثيق جدير أي وجود عدم
نظام بقيمة الثاين إقناع يف أخفق األول أن عىل متفقون ولكنهم األول، ين تِْرشِ
كان أم إال نكسة عابرة، تكن مل العتقاده أن تلك ذلك أكان وسواء الوصاية.
مع يتعامل برصاحة مل فإنه احلقيقة، لقول املطلوبة اجلرأة إىل ببساطة، الفتقاره،

فلسطني. لقائهام يف لدى ِهرْتِسل
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األول/ ين تِْرشِ من والعرشين التاسع يف القدس وصوله وجد ِهرْتِسل عند
القيرص. مع الرسمي املتفق عليه اللقاء لتعرقل كثرية برزت عقبات أن أكتوبر
بعض عن الصادر من التحذير املحليني تلقوا نوًعا احلاخامات أن الواضح من
ِهرْتِسل مع التحالف بمظهر الظهور مغبة  من إسطنبول يف العليا املراجع
نحوهم الصهاينة من العثامنية السلطات غضب حتول من وخوًفا والصهاينة.
املنزيل عىل االعتقال بفرض عملًيا احلاخامات قام هؤالء القيرص، رحيل فور

ِهرْتِسل.
سببها التي اإلزعاجات كل عن ِهرْتِسل بتعويض ِهتشلر قيام حانت حلظة
قدرته أخرى مرة يثبت األول أن األخري إىل طلب حني السابقة، األيام خالل له
اكتشف أن فحني فعله، ما بالتحديد وذلك القيرص. حاشية إىل الوصول عىل
مباَرشة. وثمة إىل القيرص االجتامع، ذهب لتعطيل يعملون ا، حق� كانوا، بعًضا

املوقف. هو الذي أنقذ التدخل هذا أن االعتقاد إىل تدعو كثرية أسباب
البهي الرائع خيامه مرضب البديعة يف القيرص خيمة يف ا حق� االجتامع تم
وكانت الِصْهَيْوين، الوفد عن بتالوة خطابه املعرب ِهرْتِسل قام األسوار. خارج
اليهود بمستوطنات اإلجيايب تأثره عن القيرص حتدث محيميَّة. اللقاء أجواء
«ثم إلخ العيون.. وأمراض الصحية والرشوط عن الري ث حتدَّ كام الزراعية.
أقل «كان تغري، القيرص موقف أن أحس ِهرْتِسل ولكن املطرد». اهتاممه لنا أكد
الواضح من هبطت.. أسهمنا أن أستنتج جعلني ما وهذا إسطنبول، منه يف لطًفا
املغزى ذات من األمور كان ربام الكواليس». وراء كانت حتدث كثريًة أن أشياَء
من أكرب متحلًيا بقدر وبدا االجتامع ذلك الرئيس يف كان املتحدث بِولو فون أن

إسطنبول. يف حصل قد خطأ ما أن من ِهرْتِسل متأكًدا اجلرأة. كان
ولكن تقريًرا ِهرْتِسل. مع اللقاء حدوَث بوقاحة مذكراته يف بِولو فون أنكر
نوفمرب الثاين/  ين تِْرشِ من  الثاين بتاريخ األملانية الربق  مصلحة عن صادًرا
خيال رجال ابتداع يكن من مل االجتامع أن عىل دليًال كافًيا يقدم (1898 م)
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اليهودي) (الوفد إبالغه القيرص عن ُيروى  فهنا  اخلمسة. الِصْهَيْوين الوفد 
ما الكريم  اهتاممه عىل تعّول أن تستطيع  النوع  هذا من حماوالت  «أّي أن:
اإلمرباطورية رفاهية وتعزيز فلسطني يف الزراعة حتسني مستهدفًة دامت
تبدو بلغة السلطان» احرتام سيادة عىل الشديد باحلرص التحيل مع الرتكية،
القادة أمام األكرب التعهد عن الرتاجع ينوي القيرص كان تيش بأن كانت لو كام

الصهاينة(10).

3 ) العاقبة . 3 . 1

عام مغامرة بعد الِصْهَيْونية تاريخ دور قيادي يف بأي ِهتشلر وليم يضطلع مل
ِهتشلر مشورة االعتامد عىل واصل ِهرْتِسل أن صحيح الكربى. م) 1899)
حتقيق يتم مل أنه غري املسيحيني، الدولة رجال ملقاربة الصحيحة حول األساليب
املتبقية القليلة السنوات يف غضون أملانيا النفوذ يف طريق عىل إضايف تقدم أي
الصالت إقامة يف فضل صاحب يبدو ِهتشلر أن املؤكد ِهرْتِسل. من حياة من
تيودور مكنت أن لبثت ما التي الربيطانية والسياسية الكنسية  القيادات  مع
أدواًرا ْوا  أدَّ آخرين ولكن الربيطانية،  احلكومية الدوائر اخرتاق من ِهرْتِسل

الصعيد. هذا عىل أهمَّ
الزائر كان ِهتشلر أن هو املتواصلة صداقتهام مؤكد  برهان أفضل لعل
من باالقرتاب له سمح الذي املبارشة، ِهرْتِسل أرسة خارج  من األخري،
(اليوم م)  1904) يوليو متوز/ من  الثاين ففي األخري. مرضه خالل رسيره 
مع يستعيد وهو قصري غري وقًتا ِهتشلر َسَلَخ ِهرْتِسل) موت ليوم السابق
املشجع ِهرْتِسل طبيب تشخيص وأخذا فلسطني. زيارهتام ذكريات  صديقه
بأهنام الوعد طريق عن ِهرْتِسل قلب يف البهجة زرع اجلد، حاول ِهتشلر مأخذ
ما عىل يعلم أنه: «كان تذكر ِهتشلر ولكن املقدسة، األرض إىل مًعا سيعودان
وقال، قلبه عىل وضع يده اليمنى أّي أمل بالنسبة إليه. فقد هناك ليس أْن يبدو
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أنني وليعلموا مجيًعا حتيايت، بّلغهم اليرسى: يده يف اليمنى بيدي يمسك وهو
.(11)«! لشعبي كلها حيايت وهبت

إنغلرتا إىل م) وعاد 1910) فيينا عام يف األسقفي عمله من ِهتشلر تقاعد
حافظ أنه إال كامل، نحٍو شبه تشغله عىل دراساته الكتابية األخرية. باتت َة املرَّ
أولئك مع ومحيمّية مباَرشة أكثر نحٍو وعىل الصهاينة، الرفاق مع عىل صداقته
بلندن (Zionist Organization Office الِصْهَيْونية] املنظمة ([مكتب يف العاملني
تقاعدًيا معاًشا [ِهتشلر]  بمنحه األخرية أيامه يف  هلِرْتِسل طلًبا ى أدَّ الذي 

صغًريا.
حماولة وشيكة، ببذل كانت كربى حرًبا بأن مقتنًعا كان الذي ِهتشلر، قام
بخصوص القيرص مع لقاء لعقد م) 1914) عام من مارس آذار/ يف أخرية

وفلسطني، اليهود قضية
قال م) 1914) من عام مارس نفسه شهر آذار/ ويف بالصد. قوبل ولكنه
ألن إليكم، سيعاد وطنكم إن بوبر الدكتور «أهيا :(Martin Buber) بوبر ملارتن
متمثًال األعمق هدفها يكون أزمة  االندالع، عىل موشكة باخلطر تنِذُر أزمة

عاملية»(12). حرب عىل مقبلون إننا املسيحّية. عن القدس الكفار نري بخلع
عن نيابة أملانيا مغازلة يف أخطأ بأنه مقتنًعا ِهتشلر بات احلرب اندالع وبعد
حزقيال، نبوءة قراءة أعاد زم]. لقد [األقواس االعرتاضية مضافة، "إرسائيل"
كانت فلسطني إىل اليهود ستجلب التي ترشيش» «سفن أن بوضوح  فرأى

إنغلرتا. بواخر
1922) عام يوليو متوز/ من والعرشين الثاين يف  كان، ِهتشلر أن نعلم
فلسطني. انتداب الربيطانية  احلكومة قبلت حني الربملان جلسة حاًرضا  م)
هبة هيّبوا مل العامل ألن هيود األغلب يف كان مكتئًبا فقد السنوات الباقية أما يف
ذلك فقد كان احلال، وبطبيعة فلسطني. إىل اهلجرة حتدي ملواجهة واحد رجل
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السنوات خالل الثقة، بريطانيا فقدان وراء الكامن الرئيس اإلخفاق السبب
سنواته كآبة عن مدى بيلغي ديِفد حيدثنا لألداء. بلفور بقابلية مقرتح التالية،

األخرية، قائًال: ِهتشلر] [سنوات
كربى مذبحة احتامل حدوث من اليهود أصدقاءه حذر وتكراًرا مراًرا
التفتيش اإلسبانية وحماكم الصليبية احلروب أنَّ وتنبأ أوُربَّة. يف لليهود
أن املسبقة تنبيهاته لبثت وما لألطفال'. 'مرسحية كأهنا باملقابلة ستبدو
متزايد بتواتر عنها ويعلن يطلقها فراح وهواجس كوابيس إىل حتولت
تكهنات األمر هو أن يف وما هو مأساوي م). 1931) مات يف أن إىل

املؤدب(13). اإلمهال اجلميع بنوع من قابلها ِهتشلر
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بريطانيا يف اإلعادة تراث ( 1 . 2

الكثيف الظل هذا بمثل مقبل حدث ألقى ما نادًرا
بريطانيا تدخل فعل مثلام احلقيقة، يف وقوعه، قبل
Israel / زانغفيل (إرسائيل هيودية ملصلحة فلسطني

.(1) (Zangwill

اإلعادية الربيطانية النزعة جذور ( 1 . 1 . 2

إلنغلرتا زياراته  يف ِهرْتِسل قابلهم الذين اإلنغليز اليهود من قليل
كُرمويل عهد قبل ما إىل البلد هذا يف جذورهم  يعيدوا أن  يستطيعون  كانوا
وضع إذ إىل إنغلرتا، اليهود بعودة رحب من كُرمويل كان فقد .(Cromwell)
أيام إىل أثره يقتفى أن يمكن عليهم والذي كان املفروض الرسمي للحظر حًدا
اليهود إعادة عن الكالم أدى لقد م). 1290) عام (Edward I) األول إدَورد
(Barebones (بريبونز برملان افتتاح كُرمويل. ففي اهتامم إثارة إىل فلسطني إىل
العتبة، يف إننا احلدوث. وشك شيًئا عىل ثمة أنَّ  حًقا  «أعتقد قال لألعضاء: 
كان ربام   (60 إشعيا سفر  إىل و(ملمًحا النبوءات.. وعود حافة عند إنكم
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البحر، جزر من حمطتهم إىل اليهود إعادة  عىل  عازًما بعٌض، يظن كام الرب،
البحر»(2). أعامق وتوقعاهتم من تطلعاهتم تلبية وعىل

مضطلعة أساسّيٍة  قًوى ثالَث (Cecil Roth) روث سِسل املؤرخ ف يتعرَّ
التي اإلنغليزية باحلياة  لليهود الناجح اإلدماج عملية قصة يف حمددة  بأدوار
مع التعاطف من «نوًعا  إال: ليست  الثالث القوى وهذه  ذلك. بعد  حتققت
الدينية األساس الوثيقة الذي هو ‹الكتاب› يف جتلت كام العربانية املثالية النزعة
اإلحساس حتى الشديد، التعاطف من وقدًرا واليهود، املسيحيني من لكل
حد سواء، عىل ماضًيا وحاًرضا معاناة من اليهود له تعرض  إزاء ما باخلجل
إىل وفلسطني إىل فلسطني، اليهود بإعادة املتمثلة النبوءة حتقق يف مّتقًدا وأمًال

اليهود»(3).
األحوال حمصوًرا من بأي يكن احلامسة لإلعادة اليهودية مل فإن ذلك ومع
االنتامءات، كل من فاألنغليكان، كرمويل. أمثال من بـ(البيوريتانيني)
كتابه ففي اإليامن.  عنارص يف تشاركوا العقالنيني،  مشاهري من الكثري حتى
Commentries on St. Paul’s Epistles بولس] القديس رسائل عىل ‹[تعليقات
هلم يوفر وأن واحد.. كيان يف جيمعهم أن «يستطيع الرب لوك: جون › كتب
(Isaac Newton) نيوتن إسحاق أما هبم»(4). اخلاص وطنهم يف ظرًفا مزدهًرا
عىل املنصب  لعمله حياته من املتأخرة السنوات يف طاقاته  أفضل يقف  فلم
حول هائل تأميل مؤلف إلعداد بل فحسُب، الساموية األجرام دراسة حركة
(العربانية القديم العهد أنبياء لغتي بتعلم له استعد أيًضا، األزمان آخر
وليم أهلمت التي نفسها  النصوص عىل العكوف  خالل  ومن واآلرامية).
توصل ِهرْتِسل، باب  إىل وقادته املوقنة، بتكهناته ونصف،  قرن بعد ِهتشلر،
يوحنا] القديس ورؤيا دانيال نبوءات حول ‹[مالحظات كتابه يف نيوتن،
Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St.
اليهود من يأيت ال قد '(25 :9 (دانيال العودة 'أمر يقول:«إن استنتاج إىل ‹John
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هلم»(5). صديقة أخرى مملكة من بل أنفسهم
الفقرة (12-9 :60) إشعيا سفر كان مجيًعا، الربيطانيني األلفيني وبنظر

األساس:
الرب، تنتظر البحر جزر

الطليعة، ترشيش يف وسفن
من بعيد، لتحمل بنيك

والذهب، الفضة ومعهم
هيوه إهلك، السم

الذي جمّدك. إرسائيل لقدوس
وقال هيوه:

الغرباء يبنون أسوارك.
خدمتك، يف يكونون وملوكهم

عاقبتِك، غضبي يف كنُت
رمحتك. اآلن رضاي ويف

أبوابك تنفتح دائًام،
وليًال، هناًرا تنغلق ال

بكنوزهم، األميون إليك ليجيء
ملوكهم. إليك وتنقاد

تبيد ختدمك التي ال فاألمة
خراًبا. خترب ومملكتها

جزر الزعم، عىل الكتابيون الباحثون درج كام تعني، (ترشيش) كانت إذا
اليهود عن فرار تتحدث الفقرات هذه فإن وشواطئها، املتوسط البحر األبيض
ببنيك «يأتون الذين والناس «تنتظرين» التي و(اجلزر) وممتلكاهتا، من إسبانيا
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كرمويل. أوليفر  عهد بربيطانيي واضح نحٍو عىل متمثلني كانوا بعيد» من
و«ملوكهم قادمة» «أزمان يف أسوارك» سيبنون «الذين هم الربيطانيني إن

خيدمونك».

يف القرِن التاسَع عَرش اإلعادية النزعة ( 2 . 1 . 2

األلفيني أعني أمام الفرنسية الثورية احلروب مضامني أعمق تكشفت
يف نابليون فيها كان التي (1799 م) عام خالل أشهر كامل بوضوح الربيطانيني
إمرباطوريتهم، عن قطعهم خالل من الربيطانيني هدفه تركيع لقد كان الرشق.
أيدي من وسورية فلسطني ينتزع ثم ُخيِضع مرص، عليه أن كان هذا وليفعل
إمرباطورية إىل املفضية باملعابر تتحكم إمرباطورية لفرنسا فيقيم العثامنيني،
نحٍو عىل الناجحة  األهرامات معركة وبعد بعدها. وما اهلند يف بريطانيا
يناير الثاين/ كانون فلسطني يف زحفه للتوغل نابليون مثري، بدأ (دراماتيكي)
املقدوين اإلسكندر إمرباطورية  خلق إعادة حلم متعقًبا م) 1799) عام من
أن هذا لبث  وما اجلديد. اإلسكندر هو  ويكون  اهلند إىل مرص من  املمتدة
مع معاهدة  عقد إىل (William Pitt) بِْت وليم الوزراء رئيس حفز إىل أدى
سلسلة وبعد العثامنية.  اإلمرباطورية أرايض وحدة ضامن عىل تنص األتراك
وخصوًصا التاريخ الكتايب، األماكن الواردة يف من الكثري يف من االنتصارات
أبريل / من َنْيَسان عرش السادس يف اجليش الرتكي ُهزم طابور حيث جبل عىل
مجيع القوميات أبناء إىل موجهة إصدار بيانات إىل بادر نابليون م) 1799) عام
النري خلع سبيل يف بركبه االلتحاق فيها إىل يدعوهم لإلمرباطورية، اخلاضعة

وإفريقّية: آسيا يف اليهود مجيع هذه البيانات موجًها إىل أحد وكان العثامين.
اللحظة هذه ! أرسعوا ! هيا املنفيون أهيا اهنضوا ! اإلرسءيليون هبوا أهيا
احلقوق باستعادة املناسبة للمطالبة اللحظة السنني، آلالف تعود ال قد
شائن نحٍو عىل منها ُحرمتم التي احلقوق تلك الكون، سكان املدنية بني
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وباحلق األمم، بني أمًة السيايس بوجودكم للمطالبة السنني، آلالف
وحسب علًنا، لعقيدتكم، وفًقا  هيوه  عبادة يف املحدود غري الطبيعي

األبد(6). إىل االحتامالت أقوى

تلك إىل والعرشين عَرش التاسَع  القرنني صهاينة  إعادة متت  ما كثًريا
يا ومستقبله. وحارضه قضيتهم مايض تأمل يف استغراقهم خالل اللحظة
الربيطانيني! فلسطني أمام باب فتح الذي هو نابليون يكون أن مفارقة من هلا
أرضهم إىل إعادة اليهود اقرتح أكثر (درامية) حتى شيًئا فعل يف احلقيقة، كان،
ذلك حتقيق أن املسيحي العامل وأبلغ حقهم، كانت بأهنا وأخربهم املقدسة، 
ذلك السياق. هذا يف مقابل حق متلك أي مل تكن تركيا واجبه، وأن من كان
لالهوت يكن مل به! يؤمنون الربيطانيون اإلعادة دعاة كان ما الدقيق بالتحديد
ومع باإليامن. عالقة أّي له تكن مل احلال، بطبيعة نابليون، يف حسابات دور أي
مغزى عىل ينطوي مما كان لقد األعمق حلظًة. املغزى التقطوا األلفيني فإن ذلك
احلقيقة، بتقليد البرش تاريخ من األخرية يف الساعات الدجال املسيح يقوم أن
الطرفني. جتاه األمم ومسؤوليات وأرضهم اليهود عن األبدية احلقيقة  أي
كانت اللحظة تلك أنَّ اإلرصار إىل الربيطانيون اإلعادة دعاة بادر ورسعان ما

أصحاهبا. وإعطائها اليهود األتراك من فلسطني أخذ وقت ببساطة

وباملرستون :  شافتسربي ( 3 . 1 . 2
بريطانيا اإلمربيالية واسرتاتيجية املسيحية اإلعادة نزعة

من يكن  مل  حجمها وتقليص العثامنية اإلمرباطورية لفَّ فإن  ذلك ومع
من الكثري عرش. ففي التاسع القرن يف الربيطانيني القادة السياسيني سياسات
ظروف حلت عرش التاسع القرن من واألخرية املتوسطة العقود خالل املرات
من أحد وما األبد. وإىل العثامنية مرة اإلمرباطورية أوُربَّة بتمزيق ساسة أغرت
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جمتمعة، وكان يف متناول القوى األوُرّبية كان العمل هذا مثل الشك بأن ساوره
كان الرأي العام ألن أرجاء أوُربَّة، مجيع يف مفرطة بشعبية حيظى أن شأنه من
الدولة رجال ولكن وإلمرباطوريتهم، لألتراك االزدراء شديد الدوام عىل 
التي بالبساطة املسائل تكون من املتعذر أن بأن مكان، ويف كل دائًام املوقنني،
قبل هبا، مطاًحا العثامنية اإلمرباطورية رؤية من كانوا يأنفون اجلمهور، يعتقدها

البديل. واضحة عن يمتلكوا فكرة أن
عرش التاسع القرن ثالثينّيات يف عيل النامجة عن مترد حممد األزمة لبثت ما
املتيقظ شافتسربي  فاللورد الرشقية). (املسألة إىل اجلميع  أنظار شّدت أن 
أمسك رأينا، أن لنا سبق كام كان، األزمان» «عالمات القتناص  باستمرار 
(سورية). عىل محاية بريطانيا فرض فكرة لتدعيم هذه الشعبي بلحظة االهتامم
البداية. سوى تكن مل تلك الربوتستانتية، ولكن باألبرشية الثامر أوىل ومتثلت
The وآفاقهم] اليهود ‹[حال كانت بعنوان التي شافتسربي مقالة لقد ظهرت
آذار  - يناير  / الثاين كانون يف عدد  ‹ State and the Prospects  of the Jews

لة، مشكِّ ‹Quarterly Review ريفيو/ ‹كوارتريل من م)  1839) مارس /
املجالت إحدى فيها كانت التي األوىل «املرة  (Kobler) كوبلر يقول  كام 
والتارخيية والسياسية الدينية  جوانبها  بجميع اإلعادة  مسألة عاجلت املتميزة 
حول والكتب والكراريس املقاالت باتت مفاجئ، وعىل نحٍو والفلسفية»(7).
قامت م) 1840) آب/ أغسطس ففي مكان. كل يف متوافرة هذه األطروحة
لورد أنطوين، يدعمها خطة بوجود قرائها بإبالغ ‹The Times التايمز] ‹[جريدة
حتت آبائه أرض اليهودي يف الشعب «لزرع (Anothony, Lord Ashley) آشيل

العظمى»(8). بريطانيا محاية
سيدين سري من موسى يميز يكن «مل (Palmerston) باملرستون أن صحيح
يؤثر، مل ذلك نفسه، ولكن سافتسربي قال كام «(Sir Sydney Smith) ْسِمث
اجلديد (الذي بعث حًيا قوُرش غريه ليصبح دون إىل محيه ينقلب فالرب كان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


93
بريطانيا يف اإلعادة تراث

مسألة وضع عىل شافتسربي قدرة هو الفوز حقق وما .(Cyrus redivivus /
احلقيقية باملرستون عقيدة مع متناغم سياق يف املنطقة يف الربيطاين الوجود

الربيطانية. باإلمرباطورية املتمثلة اخلاصة
م) 1841) يوليو متوز/ لندن، معاهدة  إىل  املفضية املفاوضات خالل
Lord John) بونسونبي جون  اللورد إىل توجيهات باملرستون اللورد كتب 
الرسائل أصداء أطروحات تردد القسطنطينية الربيطاين يف السفري (Ponsonby

من شافتسربي: كان يتلقاها التي
قوية فكرة أرجاء أوُربَّة، يف املبعثرين بني اليهود احلارض الوقت ثمة يف
من وسيكون قريًبا..  بات فلسطني إىل شعبهم عودة موعد إنَّ تقول:
العودة عىل اليهود يشجع أن السلطان إىل بالنسبة واضح عىل نحٍو املهم
أن معهم  سيجلبوهنا التي الثروة شأن من واستيطاهنا ألن فلسطني إىل
بمباركة عاد ما إذا اليهودي، الشعب  شأن  ومن ممتلكاته، موارد تزيد
مؤامرات أّي أمام عقبة يشكل  أن لدعوته،  وتلبية  ومحايته السلطان 
توجيه من يل بّد ال َخلفه..  أو عيل  حممد تدبري  من مستقبلية  رشيرة
بتقديم الرتكية] احلكومة  [إىل التوصية تقديم  نحو بقوة سعادتك
من متكينهم صعيد عىل  أوُرّبة  هيود  إىل  التشجيع من العادلة األشكال 

إىل فلسطني(9). العودة

اليهود بعثات إىل ( 4 . 1 . 2

فمثل مسيحًيا. ِصْهَيْونًيا إذن،  ِهتشلر وليم  مثل مثله شافتسربي، كان
سبيل يف املسيحية حكومة دولته استخدام صعيد عىل الطليعة يف جاء ِهتشلر
عىل نحٍو مقتنًعا ِهتشلر، مثل وكان، فلسطني. يف هيودية دولة إجياد عىل العمل
اإلمرباطورية رعايا مجيع ملصلحة هذا عىل التي سترتتب اخلرية بالنتائج مطلق
السلطان يتوصل أن إىل منتظًرا املرشوع إبقاء عدم من الواجب وبأن العثامنية،
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السياسة جوهر يشكل من أن بّد لألمر ال مساعدة، دون االستنتاج ذلك إىل
خالًفا شافتسربي كان، اللورد أن غري امللكة. جاللة حلكومة املأل عىل املعلنة
إىل املفضية الحًقا العملية من جزًءا اليهود هداية إىل ينظر ِهتشلر، وليم حلال

اإلعادة. عملية
املسيحية نرش مجعية وراء الكامنة القيادّية القوى إحدى شافتسربي كان
1808) عام َست ُأسِّ التي (LJS لندن/ هيود (مجعية  اليهود صفوف بني 
يف األنغليكانية اجلمعيات بني الواسع بالدعم األكثر متتًعا كانت أهنا ومع م).
صعيد عىل االستعراض عىل األقل قدرة شك، دون فقد بقيت، األيام، تلك
الداخيل املستوى فعىل املسيحي. الدين إىل اليهود هبداية املتمثل املعلن هدفها
النجاحات وكانت السنة، يف سبعة أو مهتدين سّتة أمكن كسب ربام إنغلرتا، يف
اإلمرباطورية يف األحداث أدت نفسه. املستوى  عىل اخلارجي  الصعيد عىل
مكنت التي الفرصة إىل توفري رأينا، أن لنا سبق كام م) 1838) عام العثامنية
الكتايب اجلزء املوفد إىل األول األوُرّيب الدبلومايس تعيني من العظمى بريطانيا
الظروف خلق عن متخض أن بدوره هذا يلبث العثامنية، ومل من اإلمرباطورية
األرض ومدها إىل الربيطانيني [الدعاة] املبرشين َبْرَناَمج دائرة لتوسيع املواتية
يدعى اليهودية للجمعية متعصب عىل مؤيد باملرستون اختيار وقع  املقدسة.
القنصل نائب منصب لشغل شافتسربي زّكاه (William Young) َينغ وليم
َينغ مغادرة عن شافتسربي يتحدث مذكراته  ويف  األوىل. َة املرَّ القدس يف
نائًبا تعيينه ا تو� تم الذي َينغ الصباح ودعت «هذا قائًال: املقدسة إىل األرض
مدينة باتت لقد  رائع! حدث من له يا القدس! يف اجلاللة صاحبة لقنصل
وإنغلرتا هي األمم، بني مكانتها استئناف عىل موشكة القديمة الرب  شعب

.(10)«' باألقدام دوسها ' عن عملية التوقف يف األمية املاملك بني األوىل
لليهود، الربيطانية  احلامية  بتوفري القايض التوجيه اتباع عىل َينغ حرص
اإلجراءات من برمتها اليهودية اجلالية حتى بل أفراد  بإنقاذ قام ما وكثًريا
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قناعة مقتنعني قادهتم بات  حتى العثامنية  السلطات عن الصادرة التعسفية
الودية العالقات استمرار عىل كانت معتمدة املستقبلية سالمتهم بأن راسخة
البعثات معاداهتم زيادة حدة يف القناعة تلك أسهمت وقد الربيطاين. املمثل مع
نحٍو عىل الضآلة كانت شديدة التبشريية النتائج غري أن اإلنغليزية. التبشريية
مقتنعني كانوا شافتسربي، فيهم بمن اجلمعية، مؤيدي معظم حمرج نظًرا ألن
إنَّ التي تقول: القصة إزاء أخًريا حساسني اليهود جعلت السائدة الظروف بأن

املسيح. هو النارصي يسوع

املشرتك الربيطاين / حلم الدور األملاين اهنيار ( 5 . 1 . 2
اليهود إعادة عملية يف

األنغلوبروسية الربوتستانتية األبرشية قصة  برسد سابق فصل يف قمنا
اجلاليتان سارت املرشوع هذا عن أملانيا ابتعاد وبعد  القدس. يف  املشرتكة
يف الوضع فبات املتباينني، طريقيهام يف الربوتستانتيتان واألملانية الربيطانية
األملانية فاألبرشية العاملية. الشؤون يف اجلديدة الوقائع عاكًسا املقدسة املدينة
(The Church of Redeemer املخلص/  كنيسة (أبرشية منفصلة باتت  التي
بني صفوف عرب ومن ثمَّ فلسطني، يف صفوف هيود بالعمل مهتّمة غَري عادت
اليهود هداية  إىل السعي فواصلوا  املسيح كنيسة يف األنغليكان أما فلسطني.
القديس كاتدرائية (كنيسة هي أخرى أنغليكانية كنيسة أن غري وإعادهتم.
بادرت املدنية، أسوار  خارج شيدت (George's Cathedral Church جورج/ 
زالت كانت وما والعرب، اإلنجليز تضم املغرتبني خمتلطة تشكيل أبرشية إىل

للِصْهَيْونية. عداء بؤرة
راعيتني اإلمربيالية  وأملانيا بريطانيا تكون أن األقدار شاءت لو ماذا
فيام وجمده اجلديد قورش  دور تتقاسام وأن اليهود، إعادة لعملية مشرتكتني

بينهام؟
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احلاكم املتضافرة عىل الطرفني فضغوط فكرة ممتازة. كانت أهنا املؤكد من
املتضافرة ضغوطهام أن كام للمقاومة. قابلة غري تكون شأهنا أن من كان العثامين
كان من فلسطني، إىل اليهود إىل تشجيع هجرة لدفعه [الرويس] القيرص عىل

للمقاومة. قابلة غري أيًضا، أن تكون، هي شأهنا
أوسطية، رشق بلجيكا إرسائيل بتصور «املتمثل األصيل ِهتشلر مرشوع بدا
(مثله باملناسبة، جًدا معقوًال بريطانيا وأملانية مشرتكة» ضامنات ظل يف تعيش
جيوز وال ِهتشلر). اقرتاح إهلام مصدر كانت التي نفسها بلجيكا ضامنات مثل
لالستقرار يقدمه  أن الرتتيب  هذا مثَل يمكن الذي باإلسهام االستخفاف
اإلمربيالية صخرة عىل حتطم كله هذا أن  غري أوسطي، والرشق  األوُرّيب
كانت التي الورق قطعة متزيق إىل قادت التي األملانية، القوة نفسها العسكرية
من يكفي بام املتمتع الوحيد العاهل كان لقد لبلجيكا. املقدمة التعهدات حتمل

العاهل األملاين. هو العسكرية املطامع هذه جلم قادًرا عىل كان الذي السلطة
الدينية للرتكة وراثته َفَمع وليم. فريدريك تركة بتبديد فلهلم القيرص قام
الرجل كان نفسه، ؤَيِوّية لفريدريك وليم الرُّ املتبرصة الدبلوماسية شكلت التي
يف عاش شخًصا ضعيًفا، وليم، فريدريك من النقيض عىل فلهلم] [القيرص
باحلكم املتبحرين الالهوت وعلامء الفالسفة قيام إمكانية من مطرد خوف
باقتحام املخاطرة عىل ثّم من جيرؤ  ومل تبسيطي، أنه عىل املسيحي إيامنه عىل
أبرشية مرشوع مثل رؤيوية مرشوعات عرب اعتامد األملانية القوة تعظيم فرص
عقد هناية ومع حلول لليهود. وطن بإجياد املتمثل ِهرْتِسل مرشوع أو القدس
دفعت الربيطانية اإلمرباطورية من الَغرية عرش كانت التاسع القرن تسعينيات
مثل تشجيع قضايا يف لربيطانيا طائشة استفزازات إىل البحرية، إىل املنافسة به
رشق وجنوب إفريقّية إمرباطورية  إقامة إىل والسعي (The Boers) البوير

األقىص. الرشق يف االنتهازية احلركات من سلسلة إىل آسيوية إضافًة
بزمن م) 1898) يف العثامنية املمتلكات زيارته قبل فلهلم، القيرص كان
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هو حتديًدا، م) 1898) وعام بريطانيا. مع التعاون فكرة عن ختىل طويل،
مستعادة بإرسائيل ِهتشلر املتمثل حلم األبد ينسى إىل أن فيها قرر التي اللحظة
يتحرك القيرص بدأ ثم ومن األوسط. الرشق بلجيكا أوُرّبية، أي وصاية ظل يف
عىل العثامنية اإلمرباطورية عىل األملانية اإلمربيالية السيطرة  فرض باجتاه
حتالف أدى األوىل العاملية احلرب عشّيَة واالقتصادي. الدبلومايس الصعيدين
معانقته صعيد عىل يف التملق املبالغة من القيرص منع إىل املجر النمسة أملانية مع
التاسع القرن تسعينيات عقد انتهاء قبل كان، أنه غري العثامنية، لإلمرباطورية
أو املنطقة، يف هذه بريطانيا مع للتعاون مستقبل أي وجود اقتنع بعدم عرش،

أي مكان آخر. يف
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فتلتقطها قورش ترفض عباءة أملانيا ( 2 . 2
بريطانيا!

الصهاينة مودة لكسب الرصاع يف أملانيا أسلحة ( 1 . 2 . 2

لربيطانيا بد ال كان معنى، عىل تنطوي  كلها  األمور كانت املحصلة يف
اليهود، مواطنيها  مع التسامح  سجل  صاحبة اليهود،  إعادة  بفكرة املرتبطة 
حتمل أن من والليربالية، الديمقراطية املؤسسات صعيد عىل الريادة وصاحبة
وإزاَء واملعادين للحرية السن األتراك الطاعنني يف إزاَء ِصْهَيْون عن الدفاع راية
الربيطاين والدبلومايس الوجود التبشريي لقد شكل االستبدادية. املحور قوى
نمو إمكانية وفرت التي الظروف خلق عىل املساعدة العوامل أكرب القدس يف

هناك. اليهودية السكانية الكتلة
صدور عشية حتى ظلوا، العامل أرجاء يف الصهاينة ذلك فإن الكثري من ومع
لإلعداد تعرًضا أكثر عىل ما يبدو، كانت، أملانيا أن عملًيا، يعتقدون بلفور وعد
أهًال لتصبح الفلسفي) للمزاج وفًقا الرب، أو اإلهلية، العناية (أو التاريخ من
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أملانية الصهاينة يف والعام، بذل اخلاص الصعيدين وعىل (ِصْهَيْون). حلمل راية
لقيام والدعم  التأييد إعالن يف املبادرة بأخذ حكومتهم  إلقناع مكثفة جهوًدا
شأنه، كان من ما وهذا فلسطني، يف (Jewish Commonwealth) وطن هيودي
جرى رشق أدنى يف امتالك نفوذ قيادي من أملانيا يمكن أن بإرصار، قالوا كام
املنظمة من األملانية باللغة الناطقة  النخبة أن حقيقة  ولكن حديًثا. تنظيمه
أغسطس / آب يف العظمى  احلرب اندالع لدى كانت، العاملية الِصْهَيْونية
التي والرشقية أوُربَّة الوسطى يف اليهود مجاهري ثقة فقدت قد (1914 م) عام
ملسألة نظرًيا حًال ال الطغاة، للخالص من حقيقًيا أمًال هلا يمثل (ِصْهَيْون) كان
أن علموا حني م) 1903) عام يف الناس هؤالء حفيظة ثارت لقد فلسفية.
وعىل وأوغندة! املقدسة األرض خيلطون بني قد باألملانية الناطقني حلفاَءهم
التعبري وايزمن إىل حاييم مثل شباب رشقيون أوُرّبيون بادر هيود متزايد نحو

آرائهم. عن
مع أن املؤكد لصهاينة إنغلرتا الزعيم أصبح الذي وايزمن، حاييم كان لقد
شبه عىل نحٍو قام، الذي هو طويل، وقت عليها يمض مل البالد هذه هجرته إىل
ِهرْتِسل صورة استخدمنا (إذا للحرب، الثالث األوىل خالل السنوات منفرد،
بحكومة متثلت جديدة» أرمخيدسية نقطة إىل الِصْهَيْونية مرتكز «بنقل املجازية)

العظمى. بريطانيا

1874-1952 م ) ) وايزمن حاييم ( 2 . 2 . 2

عام نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ من والعرشين السابع يف وايزمن حاييم ولد
يف (Pinsk) بِنسك من قريًبا (Motel) موتل املسمى " الشتات " م) يف 1874)
األوالد من واحًدا حاييم االستيطان).كان (منطقة أعامق يف البيضاء، روسيا
الفقر، يف الغارقة املنطقة تلك بمعايري  ميسور أخشاب لتاجر عرش اخلمسة 
عىل مطلًعا متنوًرا، رجًال لقد كان أيًضا بل مثقًفا تاجًرا فحسُب، يكن مل لكنه
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أيًضا دينًيا إىل كونه ملتزًما إضافًة املعارصة، فيها اآلداب بام املعارف العلامنية
اللغتان كانت صالة. قائد بصفته باالحرتام متمتًعا صالة ورجل وورًعا،
يف املستعملة فكانت اللغة الروسية أما البيت، يف متداولتني واليديشية العربية

"الشتات". خارج العامل
احلركة إىل املعجزة بالنسبة إال الطفل حاييم وايزمن ليس نواح معينة من
عام كتبت رسالة، يف حللم اإلعادة مبني املبكر الشديد فإخالصه الِصْهَيْونية.
الرأس مسقط مغادرته لدى العمر،  من عرشة احلادية يف وهو م)  1885)
هذه تشكل بِنسك. يف الثانوي تعليمه ملتابعة األقارب بعض مع لإلقامة

الطفولة: حلياة الوداع خطاب من نوًعا معلميه أحد إىل املوجهة الرسالة
ال! باملدرسة الثانوية. ألتحق حني اليهودية ثوب سأخلع أنني تتصور ال
باليهودية االلتزام عىل بصدق صممت لقد سبب. ألي حيصل ذلك لن
إال يصبح طبيًبا ال املرء أن يزعمون الذين أولئك رأي أعارض وسوف

إيامنه. عن ختىل إذا
ِصْهَيْون) بجمعية (أحباء متعلقة وهي من أفكاري.. واحدة إليك أرسل
أمنا إىل ولنعد ِصْهَيْون إىل رايتنا فلنحمل أرضنا.. يف املوجودة والقدس
من العطف نلتمس علينا أن َيَتَحتَّم ملاذا عىل ركبتيها. ُولدنا األوىل التي
للراحة؟ إنه مكاًنا لنا ويوافروا علينا يشفقوا أن ونرجوهم أوُربَّة ملوك
إنغلرتا أن غري يموتوا، أن اليهود عىل أن قرر اجلميع عبث! لقد عبث يف
إىل نذهب هيا ِصْهَيْون! الرأفة بحالنا. ختاًما: إىل إىل مع ذلك، ستبادر،

اليهود(1). أهيا ِصْهَيْون

جملًدا. وعرشين ثالثة يف املجموعة الباقية وايزمن رسائل أوىل هي تلك
كام حياته الرسالة معنى يف وثمة العمر. من عرشة احلادية يف رسالة فتى إهنا
عزمه عن  اإلعالن إنه ونيف. عاًما ستني ُزَهاء بعد موته لدى العامل أعلنه
مرّكزة خالصة من هلا يا إىل فلسطني، اليهود إعادة قائد عملية يكون عىل أن
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كونه مفتاح إىل وممكنا، إضافًة رضورًيا يشء جعلت كل التي للرؤية التارخيية
حتققها التارخيي. الفريدة كلًيا يف إسهاماته

ستبادر، مع إنغلرتا أن غري  يموتوا، أن اليهود عىل أن قرر اجلميع لقد
.! بحالنا الرأفة إىل ذلك،

الِصْهَيْونية إىل هداية حلظة أّي ثمة ليس ِهرْتِسل مع قصة صارخ تناقض يف
باإليامن الشعبي مفعمة أجزاء يف نشأ األخري فقد إىل حاييم وايزمن. بالنسبة
جراء احليوية من إضافًيا قدًرا واكتسب حديًثا حتدد فلسطني، إىل بالعودة
منظمة إىل جره الدراسة تم سنوات طفولته. ويف سني خالل متت التي املذابح

ِصْهَيْون). (أحباء جلمعية الشبايب كانت اجلناح التي (Bilu ([بيلو]
املستوى عىل أملانية لدراسة الكيمياء إىل وايزمن ذهب م) 1893) عام يف
روسيا وجهه ألنه هيودي يف مقفًال يف عملًيا كان تعليمي فرع وهذا اجلامعي،
دارمشتدت من  القريبة (Pfungstadt) بفونغشتدت مدرسة ويف القيرصية.
املندجمني أملانيا «هيود وايزمن رأى بعد ذلك، وبجامعة برلني (Darmstadt) أوًال
أنه ومع هذا النعيم»(2). االعتزاز بمثل شديدي املوهوم، أمنهم نعيم يف غارقني
ختّىل عن كان أنه إىل إضافًة باليديشة [الناطقة] اجلاليات حياة يعرتف بضيق كان
األملان املثقفون كان كام األشياء، هذه حيتقر يكن مل فإنه األرثوذكيس، التزامه
من اليهود املهاجرين حلقات إحدى يف عضًوا وايزمن كان برلني يفعلون. ففي
Juedischer- / اليهودية الروسية العلامء (رابطة باسم تعرف كانت  الروس
احلركة «مهد يعدها أن له وكان حيلو (Russisch Wissenschaftlicher Verein

احلديثة»(3). الِصْهَيْونية
اليهود›. ‹دولة ِهرْتِسل: كتاب صدر  حني  برلني يف طالًبا وايزمن كان
األوائل الِصْهَيْونية احلركة مبرشي أعامل مطلًعا عىل ِهرْتِسل يكون أال أزعجه
ِهرْتِسل يكن «مل أوُربَّة الرشقية. وأفكاُرهم النقاش يف كتُبهم أهلبت طاملا الذين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


103
بريطانيا! عباءة قورش فتلتقطها ترفض أملانيا

اللغة وجتاهل  فلسطني،  ذكر  عىل يأت ومل ِصْهَيون)  (أحباء بوجود عاملًا
بالنسبة جديدة فكرة األساس، أّي يف ‹دولة اليهود› كتاب مل يتضمن العربية..
ِهرْتِسل يف  رأى يف احلركة، مجيع معارصيه مثل مثله وايزمن،  ولكن إلينا»(4)
عىل والقادر العليا، املراكز أشخاص مع  بالصالت املتمتع العميل، الرجل
عىل امتياز وحيصل بقوة، أحالمهم، وهذا ما جعله يسعى التعبري العميل عن

بِنسك. من مندوًبا م) 1898) عام بجنيف الثاين حضور املؤمتر

' انطالقة جديدة يف إنغلرتا ' حتقيق ( 3 . 2 . 2

القدس يف القيرص لقائه عىل ترتب الذي لإلحباط تعرضه قبل حتى
مفتاح بصفتها إنغلرتا عن احلديث من ِهرْتِسل تيودور أكثر م) 1898) عام
ُشَباط/ من والعرشين الثامن يف  وجهها رسالة ففي الِصْهَيْوين. َناَمج الَربْ
التايل: التأكيد أّورد بلندن اليهودي املؤمتر رئيس إىل م) 1898) عام فرباير
إنغلرتا، نحو متجهتني عيناي كانت للحركة النتسايب األوىل اللحظة «منذ
موجودة هناك العتلة لوضع املناسبة األرمخيدسية أن النقطة كنت أرى ألنني
سبق كام  كانت، ِهرْتِسل اسرتاتيجية أن  غري  لألمور»(5). العام الوضع  جراء 
الترصحيات من األنواع هذه نفهم أن لنا جيوز مفرطة املرونة، وال رأينا، أن لنا
للحياة الربيطاين  بالنظام خاًصا  ولًعا مولًعا ِهرْتِسل يكن  مل الظاهرة. بقيمتها
النظام ملصلحة صادقة وطنية ميول ذا كان أنه ويبدو واالجتامعية، السياسية
يسارع مستعًدا ألن موته، يوم حتى كان، أنه نفرتض علينا أن َيَتَحتَّم األملاين.
فيام املقابلة، اجلهة من أملانية وبني من جهة وحركته آماله بني إعادة اللحمة إىل
عىل اإلقدام عىل التشجيع من الدنيا احلدود عن له التعبري إىل القيرص بادر لو

الترصف. هذا مثل
بأن راسخ القناعة كان لقد متاًما. خمتلفة وايزمن فإن القصة حاييم مع أما
احلكومة كام عند الربيطاين اجلمهور لدى الصادقة الرغبة كانت أكدت القضية
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مل الودي املوقف هذا وبأن اليهودية، للمسألة ما حل االهتداء إىل يف الربيطانية
السيايس املميزة للنظام األفضلية عن واحًدا تعبًريا إال ذلك، إىل إضافة يكن،
الشعب لدى أساًسا للسامية املوايل املوقف وعن الربيطانيني، احلياة ونمط 

أوغندة. خطة الشديدة معارضته مع التخصيص، من أكرب الربيطاين، بقدر
ذهابه هدف تركز  وقد م). 1903) يف األوىل َة املرَّ إنغلرتا  وايزمن زار
املؤمتر انعقاد  موعد قبل أوغندة ملقرتح  املعارضة حشد عىل املرة تلك يف
إىل ينتقل أن وايزمن قرر ِهرْتِسل) موت بعد (كام املؤمتر وبعد الِصْهَيْوين.
مادة لتدريس تعليمي منصب عىل احلصول إمكانية له توافرت حيث إنغلرتا

مانشسرت. بجامعة الكيمياء
الثقة إىل نزوعه عززتا أن إنغلرتا يف وعمله وايزمن إقامة  لبثت  ما
الدائمة الصديقة عىل أهنا ستربهن الربيطانية احلكومة وإيامنه بأن بالربيطانيني
روسيا يف مقابلتي احلياة جراء الرويس النظام كرهي تنامى «لقد للِصْهَيْونية.
مانشسرت (مجعية يف  عضًوا أصبح ما  ورسعان إنغلرتا»(6). يف  نظريهتا مع

.(Manchester Zionist Society الِصْهَيْونية/
الكثري وكان يف مانشسرت، مرتكزة جالية هيودية كبرية كانت ثمة باملناسبة،
وكان والسياسية. التجارية البالد حياة يف مرموقة شخصيات أعضائها من
االنتخايب (الصوت اسم عليه نطلق أن يمكن ما عىل تنبًها يزدادون  الساسة
أمهية مدى اإلنغليز الصهاينة وعرف األمريكي. القاموس اليهودي)حسب
كانت التي ‹The Manchester Guardian غارديان] ‹[املانشسرت ود خطب 
كان فقد إنغلرتا. ومهام يكن يف نفوًذا األكثر الصحف  إحدى يف ذلك احلني
[املانشسرت عند يسار الوسط ليربالية مع للتوافق ميالني اليهود مانشسرت قادة
مسؤوليتها دائرة بتوسيع احلكومة قيام رضورة خيص سيَّام فيام وال غارديان]

واالقتصادية. االجتامعية باحلاجات العالقة ذات القضايا عن
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يكافح كان  حَني ويف إنغلرتا، يف  اجلديدة وايزمن حياة تستقّر أن قبل
.(Arthur James Balfour) بلفور بجيمس آرثر مجعه تم اجلديدة، اللغة ليتعلم
وكان وساق، قدم عىل جارية العامة  م)  1906-1905) انتخابات كانت 
التي الضجة  نيس بلفور يكن مل املحافظني.  حزب عن املحيل املرشح بلفور
جوِزف الوزراء رئيس كان حني م) 1903) يف أوغندة قضية  أثارهتا  كانت
الندزدون واللورد  للمستعمرات،  وزيًرا (Joseph Chamberlain) تشمربلني 
معارضة به اتصفت الذي ُصعق بالعناد للخارجية. وقد وزيًرا (Landsdowne)
أشكال احلامسة سائر إقحام إىل أدت التي الطريقة بتلك األوغندي،  (احلل)
الفيلسوف، يف فعلها اجلميع حتى فعلت حجج صلب يف مًعا والفكر والعاطفة

وايزمن. يريد أن يسمع قصة َثمَّ من وكان الدولة. رجل
الشديدة للعرض األوغندي املعارضة الكامن وراء السبب عن سألني
حريصة الربيطانية كانت فاحلكومة الصهاينة. اليهود بعض جانب من
املشكلة كانت اليهود، وقد بؤس من للتخفيف تفعل شيًئا أن عىل حًقا
خطاًبا أذكره فيام خضت عليه  ورًدا عملًيا. موقًفا  وتستدعي عملية، 
الروحي اجلانب عند توقفت الِصْهَيْونية. احلركة معنى عن رناًنا
التعبري تم عميقة دينية قناعة يشء عدا ال للِصْهَيْونية. أبرزت حقيقة أن
احلياة، وأن قيد عىل احلركة إبقاء يستطيع  سياسية حديثة بصيغة عنها
فأي وحدها. فلسطني، وفلسطني عىل قائمة تكون أن القناعة هذه عىل
أنه وأضفت أشكال الوثنية. من يكن إال شكًال فلسطني مل انحراف عن
القرار تبني عىل عكوفه لدى الِصْهَيْوين السادس املؤمتر موسى دخل لو
أخرى.. مرة األلواح إىل حتطيم بالتأكيد لبادر األوغندية، للجنة املؤيد
بدًال باريس عليك عرضت لو بلفور، السيد أهيا فجأة: قلت وبعد ذلك

هبا ؟. تقبل فهل لندن، من
أهيا لنا هي لندن قائًال: ولكن إيل ينظر وهو وأجابني جلسته استقامت

. وايزمن الدكتور
لندن كانت حني القدس نملك كنا أننا غري صحيح، ذلك  قلت:

.(7)' مستنقًعا
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فأكثر أكثر وايزمن جر تم بلفور اللورد مع لقاءه أعقبت التي األشهر يف
جانب من االهتامم عن التعبري أشكال أن ومع الِصْهَيْوين. النشاط قلب إىل
إىل تبادر سوف إنغلرتا بأن ثقة  أكثر فبات كثًريا شجعته الربيطانيني الساسة
اليهودية اجلالية جانب من حمبًطا العموم عىل كان فقد ِصْهَيْون،  راية محل
التجارية احلياة يف  نجاحهم حقيقة أن الساخرة  املفارقات ومن إنغلرتا. يف
كامنة كانت حًرصا،  ازدهارهم حقيقة اإلنجليزية، والسياسية واالجتامعية
املودة لوال ليتحقق كان  ما االزدهار فذلك كلها هيوًدا. إخفاقاهتم يف جوهر 
بني يعيشون كانوا الذين األمميون هبا عاملهم التي تارخيًيا، الفريدة العامة،
تصور عىل القدرة فقدوا  كانوا قد اإلنجليز اليهود فإن  َثمَّ ومن  َظْهَراَنْيِهم.
اليهود أولئك جانب من العامل، يف اليهود أكثرية جانب من املَِعْيَشة احلياة طابع
اهلجرة فلوال موجات جرياهنم وحكوماهتم. ومودة االزدهار من املحرومني
لبات األخرية، السنوات يف إنغلرتا إىل الوسطى واملتدفقة ليهود أوُربَّة املتعاقبة
األكرب احلقيقة خترتق متبرصة رؤيا أّي من عملًيا حًقا حمرومني اليهود اإلنجليز
الواضح األخرى، ومن األماكن يف تالبُسها أكثرية اليهود كانت التي للحياة
األمر بدا اإلحراج. من قليل غري قدًرا هلم كانت تسبب املعرفة اجلديدة هذه أن
الِصْهَيْونية قضية عن  الدفاع  يف اندفاعهم يؤدي أن من خائفني كانوا  لو كام
ذواهتم بني وجه الشبه يكتشفون فجأة األمميني وجرياهنم حكومتهم جعل إىل
احلقيقيني) (اليهود الوسطى أوُربَّة من اجلدد القادمني وبني جيًدا املصقولة
أمثال األدب اإلنجليزي، يف الوصف اخلارجي لليهود صحة يؤكدون الذين

.(Fagan) وفاغان (Shylock) شايلوك شخصيتي

بريطانيا السياسيني:  قادة ات حسن نيَّ كسب ( 4 . 2 . 2
بلفور لوعد متهيًدا

أسلحة بال  رأينا، أن لنا سبق كام والنمساوي، األملاين النظامان  يكن مل
حتى الصهاينة، مودة كسب عىل وفرنسا العظمى بريطانيا  مع  رصاعهام يف
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املتحالف الرويس النظام ضعف بكثري، فإن نقاط أقل األسلحة هذه كانت لو
لدى األملان مواالة إىل الصهاينة معظم لدفع كافية كانت وفرنسا بريطانيا مع
النصف خالل  املناسب، غري من كان  فقد ثمَّ ومن العظمى.  احلرب اندالع 
الصهاينة واألملان. بني وثيق حتالف حصول احتامل إلغاء احلرب، من األول
املمتدة املراحل من مرحلة  يف االنعطاف نقطة من  نوع  حال، أّي  عىل ثمة،
أنفسهم األملان السياسة صانعو  بات حني م) و1917 1916) خالل عامي
تومهوا إذ األتراك مع  حتالفهم تقويم يف بالغوا أهنم من  بوضوح  متأكدين
كان حني يف الصهاينة. ولكن تعاملهم مع شيًئا عن يقولوا لن  األخريين أن
للرد مستعًدا يكن مل السلطة يف أحًدا ألن حاصًال، األمر يرون األملان الصهاينة
يدركوا أن بالطبع، الربيطانيون، يستطع مل اللحظات، من يف حلظة نداءاهتم عىل
بات الربيطانيني الدولة رجال أقوى وحًقا فإن ذلك. بعد طويلًة فرتًة احلقيقة
يتسللون كانوا األملان الصهاينة بأن مقتنًعا م) 1917) عام ربيع يف بالفعل،
اخلارجية بلفور وزير اللورد قام فقد املحور. قوى لدى القرار صنع مراكز إىل
قراًرا أن م) 1917) أكتوبر األول/ ين من تِْرشِ الرابع احلرب يوم بإبالغ جملس
سبيل يف كبرية تبذل جهوًدا كانت األملانية احلكومة ألن يتخذ، أن موشًكا كان

احلركة الِصْهَيْونية. دعم كسب
بأن املتمثل وايزمن حاييم لرأي كامًال تسويًغا قدم الظرف فإن وهكذا
إىل اليهود إعادة  عملية راعية هي العظمى بريطانيا تكون أن الرضوري  من 
هيود، سارعوا وغري صهاينة، هيوًدا صهاينة وغري اجلميع، أن حتى فلسطني،
يف والشذوذ الغرابة شديد  بدا اإليامن  هذا مثل أن حقيقة نسيان إىل بعد فيام
اليهود، أكثرية ومعها الصهاينة، أكثرية بادرت تلك املرحلة ففي احلرب. بداية
أوُربَّة هيود فمصلحة املحور. قوى انتصار عىل اآلمال تعليق إىل مكان كل يف
هلؤالء املضطهدة الدائمة هزيمة روسيا القيرصية، متطلبة بدت العليا الوسطى

اآلخر. الّطرف عىل كانت هذه روسيا داَمت ما اليهود،
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World Zionist / العاملية الِصْهَيْونية (املنظمة ظلت احلرب، دوام فرتة وخالل
كانت أوراقها الرسمية (ترويسة) أن ومع النشاط. عن Organization) متوقفة

فإن معظم كوبنهاغن، يف موجوًدا ذلك الوقت كان يف القيادي مقرها إنَّ تقول:
من فأي أثر مكتوب املحور، خلف خطوط قوات كانوا احلرب قبل ما قياديي
الساخرة املفارقة أما اآلخر. الطرف عىل مكان أي  إىل ليصل يكن  مل آثارهم
الرامية التجريبية خطوايت «َعاُقوا األوُرّبيني الصهاينة أن بحقيقة متثلت فقد
«أعداءنا أن مع وايزمن) (كالم الربيطانيني»(8) الدولة  رجال مع االتصال إىل
منظمة أننا إىل األوىل، العاملية احلرب خالل يشريوا، أن يف يرتددوا مل إنغلرتا يف
وايزمن أن إىل عليه، إضافًة فرضها يستطيعون عقوبات ثمة أّي تكن مل أملانية».

إليها. يفيض أن كله األمر عىل َيَتَحتَّم كان التي النتيجة إىل مطمئًنا كان
عام انتخابات يف السلطة إىل عادوا بلفور حزب من املحافظون يكن مل
من يتمكن مل كام لوايزمن، نفسه األخري  قدم  حني م) 1906-1905)
يف كانت م) 1914) احلرب يف اندالع فلدى الربملان. يف بمقعده االحتفاظ
برسعة وايزمن نجح  .(Asquith) آسكويث بزعامة ليربالية حكومة السلطة
بأنني مقتنع «أنا يتباهى قائًال: احلكومة وبدأ هذه إىل الوصول طريق يف إجياد
مع رئيس حترير مقابالته أما كلها». بدبلوماسيته ِهرْتِسل أنجزه مما أكثر أنجزت
داعية يصبح مل الذي (P. C. Scott) سُكت غارديان] السيد [املانشسرت صحيفة
جورج لويد ِديِفد ملقابلة مكاتب األقوياء، إىل قاده بل فحسُب، قوًيا ِصْهَيْونًيا
احلرب حلكومة الحًقا الوزراء ورئيس  املالية، وزير (David Lloyd George)
شخصيات من غريمها  مع م) 1918) و م) 1916) عامي بني االئتالفية
ونتيجة عظيمة. (تكتيكية) أمهية ذات كانت فقد اخلارجية،  ووزارة املجلس
رعاية حتت هيودية دولة موضوع حول مذكرة باتت املقابالت املختلفة، هلذه
األول/ كانون شهر  هناية حلول مع الوزراء جملس يف التداول قيد بريطانيا

م). عام (1914 ديسمرب
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أورثاه املنشّقان الويلزيان أبواه كان الذي جورج لويد ديِفد دعم انطوى
إىل املستندتني واإلعادة للسامية الوالء  بنزعتي املتمثلة الكُرمِولّية الرتكة
كان القول: «حني مذكراته يف ويرد القصة. هذه حاسمة يف عىل أمهية ‹الكتاب›
بالنسبة مألوفة أماكن أسامء فلسطني ظّلت تربز عن يتحدث وايزمن الدكتور

احلرب]»(9). [يف الغربية اجلبهة عىل نظريهتا أكثر من إيلَّ
أّول ثانية لورًدا احلكومة بلفور وقد عاد إىل جيمس آرثر دعم فإن كذلك
اجتمع فحني أمهية. أقل يكن مل ذلك، بعد للخارجية ووزيًرا أوًال لألدمريالية
تعلم «هل األخري: قال (1906 م) بعد األوىل َة املرَّ أخرى مرة وبلفور وايزمن
عند قدسكم  عىل حتصلون  قد أنكم وأعتقد إياه، بحديثك أفكر كنت  أنني

إطالق النار»(10). عن املدافع توقف
باتت حني للنظر الفًتا تزايًدا السيايس القرار يف صانعي وايزمن تأثري شهد
خلدمة كان قابًال للتوظيف كيمياء عاَمل املهني عمله أن حقيقة مدركة احلكومة
بالوسائل املنتج األسيتون  من العامل خمزونات بدأت فحني احلريب. املجهود
وهنا البدائل. امتالك عىل السباق بدأ تتضاءل، التاريخ ذلك حتى  املعروفة
األسيتون إنتاج ميدان يف األول املرجع بصفته وايزمن الدكتور اسم حًرصا برز
Winston) ترشتشل ونستن الدوائر. سارع أعىل لدى جيًدا املعروف الرتكيبي
باملقابل جرى وقد جتنيده. إىل لألدمريالية  أول لورًدا كان الذي (Churchill

الِصْهَيْونية القضية منارصي أكثر أحد ليصبح بدوره نفسه ترشتشل جتنيد
محاسًة.

املعارضة هو األيام يف تلك حيمله وايزمن كان الذي األثقل العبء لعل
إنغلرتا. وقد كان ليهود العليا الرشائح من يلقاها الِصْهَيْوين َناَمج الَربْ التي كان
صالت ذا مؤرخي العرص، من مرموًقا مؤرًخا ونجاًحا األكثر فاعلية زعيمها
Wolf) وولف لوسيان يدعى اخلارجية وزارة يف  وراسخة وعميقة واسعة

مذكراته: يف وايزمن Lucien). يقول
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جمموعة مع خالصة، رشقية أوُرّبية حركة بنظره الِصْهَيْونية كانت
(East End إند/ (إيست الشعبي] اللندين يف [احلي األتباع من معينة
أصعب، كان إليه بالنسبة حمرتمني. بريطانيني هيود أنظار عن منأى ويف
يعّدوا مل اإلنجليز غري اليهود أن فهم األمر، حقيقة يف مستحيًال، بل ال
بلفور مثل رجًال قط أن ببايل خيطر مل أكرب. والء دليَل الّسامّيَة معاداته
وأن بـ‹الكتاب› ومؤمنني عميقي التدين، كانوا جورج ولويد وترشتشل
وهذا حقيقة، بالنسبة إليهم كانت فلسطني إىل الشعب اليهودي عودة
له احرتاًما يكنون عظيًام تراًثا نظرهم يف نمثل الصهاينة نحن جعلنا ما

هائًال(11).

الذي األزمان لتلك الوحيد جيًدا املطلع املراقب وايزمن حاييم قد يكون
من التدين». عميق «رجًال ونستن ترشتشل كان إنَّ يقول: لديه انطباع تشكل
الِصْهَيْونية. من الباطني الصويف اجلانب إىل منجذًبا كان إنه القول: دقة األكثر
بحر يف طفًال انغمس كان  تنشئته، وظروف  طبقته  أبناء من  غريه مثل فمثله
املقاطع من به  يستهان ال خمزوًنا جوانبه بني ومحل العامة املدرسة أنغليكانية
جيدة ومعرفة بشوق، املتذكرة الرتاتيل ومن قلب، ظهر عن املحفوظة الكتابية
ترشتشل هنري تشارلز العقيد وهو  األجداد، أحد كان الكتايب.  بالتاريخ
لليهود، بريطانية  حممية إجياد فكرة عن دافع (Charles Henry Churchill)
نرشه تم كتاب يف ذلك وبعد عيل، عصيان حممد أيام إىل سابق يعود زمن يف

(1853 م). عام
العام أي: م) 1949-1948) عامي خالل أمتها  التي  الذاتية السرية يف
عند ا، تو� عايّناه الذي السجل عند وايز ستيفن توقف حياته، من األخري
الربيطانيني الدولة رجال دفع يف ته أدَّ الذي والدور الربيطانية اإلعادة نزعة
إعالن أنه كان، عند وايز تذكر  لقد  بلفور). مصلحة (وعد  يف قرار اختاذ إىل 
(وعد «إن وقال: يف نيويورك اجلامهري من حشد أمام وقف بلفور) قد (وعد
(-Bethmann-Hoolweg) بتمن هولفغ كام وصف ' ورق قصاصة ليس بلفور)
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مكتوًبا ليس  الترصيح كذلك. يكون ولن ' بلجيكا حلياد الضامنة املعاهدة
حمرتًما سيبقى واألحرار. احلرية لغة هي  التي اإلنجليزية  باللغة بل باألملانية
كتابة حني قرر كان، ولكن وايز مضمونه». لنقض ال مراعاته لتتم الدوام عىل
بلفور جيل عىل صحيًحا إصداره حكًام مع أدرك بوضوح أنه، الذاتية، سريته
وقد بعدمها. جاء  الذي اجليل من  توقعاته خيص  فيام أخطأ جورج، ولويد
ين تِْرشِ إىل العائدة اجلملة تلك أقتبس أَنَذا وها خطأ، عىل «كنت قائًال: اعرتف
الشديد التوتر  بسبب  السهولة من  أكرب بقدر م) عام (1917 نوفمرب الثاين/
اليهودي». وهذا والشعب الربيطانية احلكومة م) بني 1949-1948) اليوم
إىل وايز عزاه التايل أو الالحق اجليل  هذا جانب بلفور من تعهد عن التخيل
الفاصلة، الثالثني  السنوات خالل الربيطانية، اإلعادية تراث قبضة تعرض 

والضعف: للوهن
يستحيل شطبها التي احلقيقة تبقى  اليوم، حيصل  قد ما يكون ما كائًنا
بلفور، وعد ومن الكُرموييل الرتاث من باالنطالق متمثلة بأن إنغلرتا،
سنة، ألف وثامنيمئة بعد أكثر من التي تقدم، األوىل  الدولة هي كانت
'بذل ما واملبادرة إىل اليهودي' 'بالشعب عىل االعرتاف م) منذ عام (70
للشعب اليهودي'. قومي وطن إقامة تسهيل سبيل يف جهد من تستطيعه
أن جيب م) 1947) عام فعله  يف الربيطانية احلكومة أخفقت ما إن
بلفور) (وعد خيانة يف شاركوا الذين  أولئك  مجيع جباه  بالعار يلطخ
عام يف  الربيطاين اإلنجاز عظمة من يقلص أو يقلل ال ذلك ولكن

م)(12). 1917)

من نفسها اللحظة يف املكتوبة  الذاتية، سريته يف وايزمن، حاييم يقدم
اجليلني: أخالق مدهش عىل نحٍو عىل مماثًال حكًام التاريخ،

اخلطوات زمحة  يف للِصْهَيْونية  األعمق املعنى رؤية إضاعة جتوز ال 
منح إىل أفضت التي  اليومية، االسرتاتيجية التعديالت ويف العملية، 
االهتام إىل اآلن أعود املستقبل. تطورات رافقت والتي  بلفور) (وعد
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وما بريطانًيا، إمربيالًيا مرشوًعا إال تكن الِصْهَيْونية مل إن القائل: العام
اخلدمات اليهودية باألحرى مقابل الدفع املسبق أو الثمن إال بلفور وعد
يكونوا، مل الربيطانيني الدولة رجال  أن هي  احلقيقة إن لإلمرباطورية.
إنغلرتا الصفقة..كانت هذه مثل عقد عىل حريصني األحوال، من بأي
من جزًءا إليها بصفتها النظر عدا فلسطني يف شأن أي هلا ليس بأن تشعر
بصفتها العودة مفهوم أدركوا لقد اليهودي.. الوطن خلق إىل رامية خطة

الدينية(13). وعقيدهتم تقاليدهم أوتار عىل العودة عزفت لقد حقيقة.

بأن مقتنًعا أصبح حًرصا، احلرب بداية عند كان، وايزمن فإن وهكذا
الدفاع راية حاملة بصفتها الساحة عىل تربز  أن عىل  موشكة كانت بريطانيا
لالضطالع أهلتها التاريخ، املتجذرة يف بريطانيا، غرائز فأفضل ِصْهَيْون. عن
هي ممكنة، عقبات ثالث  بروز  احتامل عىل تنّبه  أنه غري الدور. هذا بمثل
َناَمج للَربْ املعارضة عن  بالتعبري اليهودية املؤسسة من مسيطرة أصوات قيام
الروس غضب إثارة عدم عىل الربيطانية السلطات وحرص أوًال، الِصْهَيْوين
احلكومة بني تتم التي املكشوفة الصفقات من شديدي االرتياب كانوا الذين
عىل األمهية عديم أمًرا غدا أن لبث ما إال أن هذا احلرص واليهود، الربيطانية
القيرص، اإلطاحة بنظام متت عندما م) 1917) فرباير ُشَباط/ يف مفاجئ نحٍو

األمريكي ثالًثا. العام والرأي ثانًيا،
إىل املفضية الطريق اكتشف الذي وايزمن هو حاييم كان أخرى، مرة هنا،

النرص.

اَحللَْبة اجلديد إىل العامل جّر ( 5 . 2 . 2

العاملية [احلرب العظمى احلرب  يعد وايزمن حاييم كان البداية، من
املتجسدة بتاريخ ونظريهتا بريطانيا بتاريخ املتجسدة القيم بني رصاًعا األوىل]
أساًسا. عقائدية باختصار، كانت،  فقد  احلرب  إىل نظرته أما املحور. قوى
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اسم عليه يطلق ما «إن قائًال: مرتفع بصوت هذا إيامنه عرب عن بل آمن، ولطاملا
غري األملانية، الرعاية حتت باطمئنان وضعه يتعذر للِصْهَيْونية' األعمق 'املعنى
اليهودية كانت الربيطانية. فالقيم الرعاية حتت ثقة بكل املمكن وضعه أن من
وتتالشى تذبل كانت أهنا غري والديمقراطية، الرعاية (الليربالية) ظل يف تزدهر
الرتبة بأن النقطة، عىل صحة هذه الربهنة متت وقد التسلطية». النظم ظل يف
جتربة خالل من رأيه، اليهودية، حسب احلياة بالنسبة إىل مثالية الربيطانية كانت

يف بريطانيا. اليهود املهاجرين
بقوة مضاعفة جتليه يكون أفال صحيح، العام املبدأ هذا التسليم بأن وإذا تم

؟ متوقًعا يف أمريكا أمًرا (a fortiori)
هيود مصري ربط إىل يف تفكريه يميل نزوع تعجيل إىل احلرب اندالع أدى
اجلالية أن رأى األمريكي،  املشهد دراسته ولدى أمريكا. هيود بأداء أوُربَّة
اكتشفه أن له سبق الذي نفسه العميق االنقساَم تعاين كانت األمريكية اليهودية
قطعوا هناك إقامة اليهود األطول كان اجلدد، القادمني مع فباملقابلة يف بريطانيا.
وضع إىل وبالنسبة البوتقة. يف والذوبان االندماج طريق عىل  أطول شوًطا
أكثر ألن نظًرا قرن، من بكثري  أقل تعني طويل» «وقت عبارة كانت أمريكا
عددًيا، موزعة شأن ذات غري (سفاردية) بقايا فيها (باستثناء استقراًرا اليهود
من مهاجرين منحدرين كانوا اندماًجا شبه كامل) ومندجمة واسع، نطاق عىل
التاسع القرن  أربعينّيات  إىل هجرهتم تاريخ يعود األملانية اللغة يتحدثون
ثامنينّيات يف املتحدة فبدأت الواليات إىل الرشقية أوُرّبة هجرة هيود عرش. أما
إىل املتوجهة نظريهتا من  بكثري أوسع نطاق عىل وكانت عرش، التاسع القرن
األمريكيني بأن يتكهنون بدؤوا  املتيّقظون املراقبون وكان العظمى. بريطانيا
بولندا. خارج  اليهودية اجلاليات كربى  سيصبحون ما رسعان [اليهود]
أقوى أقلية، إال عصبّيًة َبْعُد  تكن مل التي بريطانيا، وهي يف الِصْهَيْونِّية كانت
اليديشية. باللغة الناطقني اليهود الرشقيني، صفوف األوُرّبيني بني نسبًيا بكثري
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انتصار الصهاينة آفاق كانت اهلجرة احلديثة، اجتاهات حسابات من وانطالًقا
بريطانيا. يف منها املتحدة الواليات يف أرحب املطاف، آخر عىل غري الصهاينة،
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املتحدة يف الواليات اإلعادي الرتاث ( 3 . 2

البيوريتيانية اجلذور ( 1 . 3 . 2

باليهود ترحيبهم جراء بركة الرب عىل حيصلوا أن إنغلرتا بيوريتانيو توقع
يكن مل األمميني آخر أزمان أن يعتقدون كانوا فقد أيام كُرمويل. يف إنغلرتا يف
ألن مرشحني مجاعي نحٍو عىل الناس كان  األيام  تلك  جميء  ولدى بعيًدا،
إىل إرسائيل إعادة اليهود يف اإليعاز إصدار عرب اجلديد قورش بدور يضطلعوا
األلفي العرص حلول قبل األخري "األسبوع" أحداث أمام سلسلة للطريق فتًحا
وفًقا األمم ثروات  َرْوز  إىل سيعمد  الرب كان  نفسه  الوقت ويف السعيد.
وألعن [إبراهيم] مباركيك «وأبارك (3 :12) التكوين سفر الواردة يف للقاعدة

األرض». عشائر مجيع بك ويتبارك العنيك،
ذلك. من أبعد هو ما إىل األمور أوصلوا أمريكا ذهبوا إىل الذين والبيوريتانيون
«باهلروب املتمثلة اخلاصة جتربتهم رأوا البيوريتانيني إن يقال: ما غالًبا
موسى قادهم الذين اليهود لتجربة  مساوية املنحوسة من أوُربَّة الرباري» إىل
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آمنوا بأن جتربتهم مساوية. لقد جتربة من بكثري أكثر كانت أهنا من مرص، غري
أهنا عىل جتربتهم وا فرسَّ وقد اخلروج. لتجربة حًيا جتسيًدا احلقيقة إال يف تكن مل
مذر كتن فإن سبيل املثال وعىل القديم. الرب شكل شعب الذي للتاريخ تكرار
John) ِونثروب عىل حياة جون النظر إلقاء لدى لبث، ما (Cotton Mather)
متشكلة احلياة هذه وجد أن (Bay Colony) يب مستوطنة مؤسس (Winthrop

موسى: شكلت التي القوى مجيع من
النبيل املخطط إىل إنجاز املرموقني األشخاص بادر بعض إن ما ثمَّ ومن
حتى إحدى البوادي األمريكية، يف خمتار شعب مستوطنة بإجياد املتمثل
بدور لالضطالع اجلميع بموافقة املرموق، الشخص هذا اختيار تم
ا، وحق� كهذا. عظيم ملرشوع قائًدا يكون أن عليه َيَتَحتَّم الذي موسى 
عبور من  متكينه عىل قادرة  كانت موسوية روح  سوى  يشء من  ما 
أن من الرفيع التعليمي بمستواه لسيد بد ال كان التي غابة اإلغواءات

غريبة. أراض سفره عرب لدى أم وطنه حًرصا يف سواء هلا يتعرض

عىل طويلة تأبينية كلمة نقش جرى نحبه، ِونثروب احلاكم قىض  وحني
التايل: املوضوع تتناول قربه شاهدة

احلداد، يف الغارقة رعّيته فلتطمئن
يمت، مل يسوع ولكن مات، موسى أن صحيٌح

الشهري، نورتون أقصد إنام وأنا
خلف ملوسانا، خري

أمريكا يف اهلنيئة إرسائيل يا فلتسعدي
.(1)! اليشوع وهبذا هبذا املوسى

القرن السابع عرش عىل إنغليز بقدرة القائل العام االنطباع أن فيه شك ال مما
جيدونه ما واّتباع وممارسته الرب جتربة شعب جوهر إىل عناء، دونام الوصول،
من الوهم. قدر كبري عىل ينطوي كان األمريكية، الرباري أنفسهم يف هناك يف
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الدور، بذلك مضطلعني أنفسهم يعدون كانوا أهنم هو هنا هيم ما  أن غري
ملامرسة أحياء هيود  أي غياب (ويف للسامية عميًقا حًبا فيهم غرس األمر أن
يتعذر املدى طويلة تأثريات له كانت  اعرتافهم !). حسب عليهم احلب هذا
يامهون األمر جعلهم خيص موضوعنا أن فيام األمهية شديد هو وما تقديرها.
الكتب يف حرفًيا منقوشة أهنا التي تصوروا اليهود اخلاصة بمصاير  أقدارهم

حياهتم اخلاصة. َعة ِرشْ التي كانت املقدسة
بعد استثارته، إرسائيل، إىل اليهود إلعادة األمريكّية احلامسة شأن من كان
ومستنًدا حيوية أكثر ألنه اإلنغليزية، اإلعادية  النزعة من أقوى أنه يثبت أن
اإلنجليزي بمسؤولية االقتناع إىل تضيف األمريكية أوسع. فالطبعة قاعدة إىل
ذلك يف  ُصبت نفسها أمريكا بأن اإليامن املشتتني، اليهود  إنقاذ  عن  خاصة

يعانق مصريها. مصري إرسائيل وبأن األوىل، بداياهتا منذ القالب
النبوءة يف مسبًقا تشكيله تم ألمريكا دوًرا ثمة  أن يتبع  ألن ذلك ومع
يقل وال إلنغلرتا، مسبًقا تشكيله تم الذي الدور عن مستقل نحٍو عىل الكتابية،
تلة» فوق «املدينة املشادة أهل بصفتهم كلها " جتربتهم " تكن ما مل كرامة، عنه

الشيطانية؟ األضاليل أو من اخلدع واحدة
املقدسة يف الكتابات املتحدة' 'الواليات هو: أين الذي يبقى ولكن السؤال

؟ النبوئية

' باألجنحة املظللة األرض ' ( 2 . 3 . 2

من هائلة أعداٌد ُكتبت اجلديدة،  األمة حياة من األوىل السنوات  خالل
عىل أننا، غري السؤال. عن هذا لإلجابة واخلطب واملواعظ الكتب والكراريس
(1814 م) عام والنفوذ، نرشت يف التأثري شديدة مادة عند سنتوقف حال، أّي
الثامن الفصل لنبوءة إشعيا، جديدة ‹[ترمجة املطول: عنواهنا ييش بمضموهنا
إعادة حول لالهتامم، مثرية  نبوءة وتوضيحية، نقدية هوامش مع والثالثون
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اهلرجمدون، معركة إىل  شاملة دعوة مع األمريكية،  األمة بمساعدة اليهود،
John McDonald:  A New Translation of املهيب] املشهد لذلك ووصف
Isaiah, Chapter XVIII , with Notes Critical and Explanatory. A Remarkable

Restoration of the Jews , Aided by the American Prophecy Respecting the

Nation; with a Universal Summons to the Battle of Armageddon, and a

.(2)‹Description of that Solemn Scene

التي األمريكية الوطنية  للنزعة العاتية باملوجة س اُملَهوَّ مكُدونالد، كان
1812) عام  حرب أثناء العظمى  بريطانيا كفاح أيام  يف األمة اكتسحت
نفسها احلرفية  الروح  بتلك املقدسة الكتب غربلة  عىل عكف م) 1815 -
يتمكن مل ما إىل زعمه)  (وفق فاهتدى البيورتيانيني، أقدم  حترك كانت التي
إىل تلميًحا شديد الوضوح اكتشف حني إليه، االهتداء من سابق كتايب باحث
القلب مركز يف هاجًعا ذلك، إىل إضافًة وجده، األمريكية، املتحدة الواليات

رصاحة. األكثر التعاليم وبلغة األنبياء، أعظم نبوءة من
القديم العهد فصول أكثر أحد تفسري حول كلها مكدوَنالد قضية تدور
النبوءة فهذه  إشعيا. نبوءة من عرش الثامن الفصل  تفسري حول أي: إجياًزا،
رسًال املرسلة  كوش، أهنار عرب األجنحة حفيف ألرض «ويل  عن  تتحدث
إىل الَعَجاىل الرسل  أهيا  اذهبوا املياه. وجه عىل الربدى، قوارب يف البحر، يف
اخلطى جبارة قوية إىل أّمة كان، أينام إىل شعب األرض املَِهْيب جرد، طوال أمة
اإلنغليز اإلعاديون كان ما عىل مطلًعا مكدوَنلد األهنار».كان  أرضها تقطع 
املشتتني، اليهود عملية إنقاذ يف يه ستؤدِّ إنغلرتا كانت الذي الدور عن يقولونه
ثمة مكدوَنلد (سيناريو) ففي ما هو أبعد. ويصل إىل ذلك يتجاوز هذا غري أن
عملهم سيرتكز الدبلوماسيني،  األمة ملندويب احلريف باملعنى  سفراء» «رسل/ 
الرب اسم «مقر إىل: ِصْهَيْون، إىل 'املشتتني' اليهود  إلعادة السعي عىل حرفًيا

جبل ِصْهَيْون». القدير،
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احلقيقة يف الوصف هذا ينطبق ال ؟ وصف إشعيا «رسل» ينطبق عليهم أي
! املتحدة الواليات عىل سفراء إال

معرفة نحن عىل التي اجلديدة، أو القديمة األخرى، األمم سائر كانت
فعلت.. الرب طريق عن سفرائها إرسال وعاداهتا، القادرة عىل بتارخيها
تستطيع ال التي األرض  عىل الوحيدة (األمة) الدولة  فهي أمريكا أما 

بحًرا. إال جتارية أو دولة متحرضة أمة أو أّي إىل سفرائها إرسال

السامت من بمجموعة معينة «السفراء» بإرسال التي تقوم األرض توصف
أثيوبيا» «خلف أهنا فالزعم املتحدة. الواليات عىل إال إضفاؤها يمكن ال التي
لدى املعروفة  والبلدان  األوطان خلف املمكنة األماكن أبعد يف أهنا يعني
بام أوُربَّة من أبعد أن يكون جيب املكان أن الزمان. من املؤكد ذلك يف اليهود
التلميح هو األخرى األشياء سائر من تعبًريا أقوى هو ما ولكن بريطانيا. فيها
الشعار هو الذي النرس إىل الوضوح بالغة إشارة يف األجنحة»  «حفيف إىل 
يذّكر والذي  املميزة شاراته مجيع عىل املنقوش املتحدة  للواليات  القومي 
إشعيا عنه يقول  الذي فارس، ملك قورش، بدور مصادفة) ليست  (وهذه
الطري الكارس، ومن أدعو «من املرشق إن الرّب :(11،10 :46 (إشعيا نفسه
إىل اليهود بإعادة حقيقة وقام ا، أن ظهر حق� ما لبث حيقق مقاصدي» َمْن البعيد

األوىل. َة املرَّ القدس،

املقدسة واألرض اليهود ( 3 . 3 . 2

كانت التي الكتب من هائل عدد من واحًدا إال مكدوَنالد كتاب يكن مل
ويف املقدسة. األرض يف اليهود بمستقبل األمريكي االهتامم إهلاب يف دائبة
تصوراهتم شكًال أوضح يف تأخذ نفسها املقدسة األرض كانت نفسه الوقت

العامل. إىل تقاريرهم بتقديم العلميني من اآلثاريني األول اجليل قيام مع

http://www.al-maktabeh.com



120
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

إدَورد هو شخص الكتايب) اآلثار (علم من األول الفصل عىل املهيمن لعل
بمسح القيام إىل م) 1837) منذ عام الذي بادر، (Edward Robison) ُربنسن
حوهلا. وما القدس يف األثرية وللمخلفات املوجودة، املباين لتضاريس شامل
الصخرية] العرب وبالد سيناء، جبل فلسطني، يف كتابية ‹[أبحاث فكتابه 
الصادر ‹Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai, and Arabia Petraea

الكتايب. اآلثار بعلم االهتامم من األوىل املوجة  عن متخض م) 1841) عام
آثاريي بني  حمتدًما األبعاد مكتمل نزاع كان طويل، وقت  يميض أن  وقبل
والفرنسيني واألمريكيني الربيطانيني بني سيَّام وال  األوُرّبية، الدول خمتلف
أخرى، يف ميادين اتباعات عىل العمل اآلثاري العلمي وقد انطوى واألملان.
من قدر عىل منطويني عادا  الطبيعية واملوارد السامت ومسح اخلرائط فرسم
ممولني وبرسعة، باتا، أن لبثا والسيايس، وما الدولة رجل إىل بالنسبة األمهية

العسكرية. املتحدة الواليات ميزانية فيها بام العسكرية، املوازنات من
السلطة التبشريية األجنبية ' ملفويض البعثات األمريكي (املجلِس إيفاُد تم
The principal inter-denominational missionary /' الرئيسة التعددية
م) 1819) عام يف فلسطني هيود إىل األمريكان املبرشيَن  أوائَل (authority

عن صادر  الكاملة احلامية يوافر  بتعهد مزودين املبرشون  هؤالء كان وقد 
هؤالء ولكن .(John Quincy Adams) آدامز كوينيس جون  اخلارجية وزير
وكان الربيطانيني. زمالئهم من  بالنجاح حًظا أوفر  يكونوا مل وخلفاءهم
فقد ذلك ومع العرب. السكان إىل الزمن مع يتحول أن  اهتاممهم شأن  من 
مسامع عىل أخرى بعد مرة املروية الزاهية األلوان ذات قصصهم أسهمت
يف عرش، التاسع القرن املتوسطة من العقود خالل أيام األحد مدارس أطفال
إىل مجاعًيا هناك وهدايتهم  املقدسة، األرض إىل أوُربَّة هيود  إعادة إبقاء حلم

نابًضا باحلياة. األمريكية، التبشريية بفضل اجلهود املسيحية، الديانة
منذ العام التصور يف فأكثر أكثر تضخمت املقدسة األرض  فإن وهكذا
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معظم األمريكيني فصاعًدا. وبات عرش التاسع القرن أربعينيات عقد أعوام
وبحيازهتم باليهود أيًضا التفكري دون املقدسة باألرض التفكري جيدون 

مستحيًال. أمًرا هلا املؤكدة املستقبلية

اليهودية باملسألة الرسمي األمريكي االهتامم بدايات ( 4 . 3 . 2

قضية عىل األوىل املرَة  حاد نحٍو عىل  العام األمريكي  االهتامم تركز
ففي م). 1840) عام يف  وقعت  التي  دمشق) قضية   ) جراء اليهود  مستقبل
وكانت املدينة. تلك يف اليهود استهدفت شغب أعامل تفجرت العام ذلك 
قصد، عن  (حركها قديمة تشهريية) دم (قصة إثارة إعادة األحداث خلفية
فرنسا لتدخل العذر توفري يف رغبة  سورية، يف  فرنسيون عمالء قيل،  كام
النظر، تغض أن العثامنية السلطات فّضلت املسيحيني). حامية بصفتها
توجيهات تلقيا اإلسكندرية والقسطنطينية يف املتحدة قنصيل الواليات ولكن
املظلومة اليهودية الساللة أجل خدمة احلميدة من مساعيهام «بتوظيف تقيض
بوِرن فان مارتِن اجلمهورية رئيس  جانب  من  التحرك وهذا  واملضطهدة».
ظل (John Forsyth) فورسايث جون اخلارجية ووزير (Martin Van Buren)
«باالهتامم» املتعلقة املستقبلية الترصحيات من للكثري سابقة بصفته يذكر الحًقا

املنحط. املتفسخ العثامنيني وطن املقيمني يف اليهود السكان األمريكي برخاء
نفسها املتحدة الواليات وجدت  عرش التاسع القرن ثامنينيات وخالل
يف اإلمرباطورية أحوال اليهود هيود العامل نتيجة تدهور مصاير يف تورًطا أكثر
هذه يف والقسوة بالغة السوء الزراعية واملواسم املذابح آثار فتضافر الروسية.
مئات متكن اهلجرة. إىل اليهود  من  باملاليني دفع  أن لبث ما اإلمرباطورية 
ولكن املتحدة، الواليات إىل الوصول من الزمن، مع هؤالء، من اآلالف
ماليني أفئدة يف وتتنامى تتصاعد  كانت ِصْهَيْون إىل للهجرة متأججًة محاسًة
باب إغالق حلظة أن الرتكية السلطات قررت ذلك، أخرى. ويف مواجهة كثرية
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أزفت. قد اإلمرباطورية إىل أرايض الرشعية اهلجرة
الروسية اإلمرباطورية من القادمني اليهود املهاجرين أمواج كانت ويف حني
1890) عام أغسطس آب/ يف طلب الكونغرس الواليات املتحدة، عىل تتدفق
عن بمعلومات تزويده (James G. Blaine) بلني جيمس اخلارجية وزير إىل م)
وزير مع املسائل هذه مجيع روسيا بإثارة إىل سفريه بتكليف بدوره فقام الوضع،
كل 'حكومة' «عىل إنَّ األمريكية القائلة: النظر وجهة مؤكًدا الرويس، اخلارجية
هذه املامرسة بالنسبة مثل عنها تتمخض التي النتائج أخذ نفوذها مع متارس أن
Benjamin) َهِرسن الرئيس بنغِمن قام وقد اجلدي». العامل باحلسبان باقي إىل
عاَم السنوي خطابه يف االتصاالت هذه نتائج الكونغرس بإبالغ (Harrison

للتعبري، املناسبة  الفرصة  اغتنام  من احلكومة هذه «متكنت قائًال: م) 1891)
عن القيرص، لدى حكومة واحلزم، اجلدية كبري من بقدر ولكن وّدية، بروح

روسيا»(3). يف العربانيني إزاَء املتخذة القاسية التدابري بسبب الشديد قلقها
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بالكستون ومذكرته وليم ( 4 . 2

( 1841 - 1935 م ) بالكستون وليم ( 1 . 4 . 2

يف املولود  (William Eugene Blackstone) بالكستون يوجني وليم تبلغ
نيويورك، والية يف (Jefferson County) جفرسون بمقاطعة  (Adams) آدامز
وليم عرش الثامن القرن يف العظيم احلقوقي الباحث سليل أنه  أرسته، من
الرتكة املتميزة. هذه يعكس يكن ظروف عائلته مل من شيًئا أن غري بالكستون.
وليم ذاكرة  يف الطفولة، بيت  كان كام صحية، متديدات عامل كان فأبوه
غراندسن تشارلز اهتداء شهدت  التي البلدة  هي آدامز  كانت «متواضًعا».
االضطالع ومباَرشته املحاماة، مهنة وتركه (Charles Grandison Finney) فيني
والهوته (Revivalism) اإلحيائي املذهب مناهج اتباع يف الطليعي بالدور
التاريخ. ذلك منذ األنغليكانية الربوتستانتية العقيدة بصياغة شكل قام الذي
«إنقاذ» جرى حني أي تباطؤ تشهد مل بوترية مستمرة اإلحياء اجتامعات كانت
أّي إىل يذهب مل أنه االجتامعات. ومع هذه أحد يف وليم العرش السنوات ابن
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يعمل وهو كلها َسَلَخ حياته فقد قط، قسيًسا وقفه يتم مل  كام أو معهد، كلية
Sarah) ْسِمث لويز سارا من وليم زواج وُبعْيد وواعًظا. شعبًيا كتاب معلم
وصية مع كبرية، تركة وراءه محوه خملًفا تويف م) 1866) عام (Louise Smith

استقر التبشريية. األنغليكانية النشاطات لدعم وليم إدارة حتت الرتكة تضع
وليم حقق حيث إيلينويز، بوالية روكفورد مدينة يف بالكستون الزوجان
العقارات. احلكيم يف االستثامر بفضل مزدهًرا وأصبح تأمني، كوكيل نجاًحا
املوظفة أمواله أما أنغليكانًيا. للعمل ليتفرغ والتجارة العمل ترك بعد وفيام
مولت فقد ترصفه حتت محوه وضعها التي الثروات إىل مضافة عاقلة بطرق

وتوزيعها. كتبه وكراريسه وطباعة أسفاره
مدرسة كسبته متفرًغا، أنغليكانًيا حياته من املبكرة هذه السنوات إحدى يف

.(Dispensationalism املعروفة باسم (التدبريية/ الكتابية التفسري إعادة
بالكستون. يوجني وليم حياة يف والغريبة الشاذة األشياء من الكثري ثمة
بأي حيظ  مل م) 1935) عام نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ من السابع يف وفاته فبعد
هذه يف نشاطاته  من أي ذكر يتم  مل كام تايمز]› ‹[النيويورك صحيفة  يف نعي 
‹New York Times Index تايمز] نيويورك ‹[دليل يبينه ما  بمقدار الصحيفة،
َهِرسن بنغِمن الرئيس إىل مذكرته بتقديم قيامه يوم املوجزة املادة عدا
الوحيدة حياته سرية تذكر  مل  م). 1891) عام مارس آذار/ من  اخلامس يف
وبمقدار وتوزيعه. بنرشه  مغمورة  تبشريية مجعية  قامت كتّيب خالل من إال
تارخيية رواية أّي يف مكان، وال أي يف ال يظهر اسمه فإن أكتشف أستطيع أن ما
صحيح أنه األمريكي. الديني أو الثقايف أو الفكري أو السيايس للتاريخ عامة
األمريكية عن األصولية البحثية الكتب بعض يف فقرات ببضع أحياًنا حيظى
يستحقه. الذي االهتامم يقارب يشء ال ولكن (American Fundamentalism)
وإثارة نفوًذا  الدينية الشخصيات أكثر  إحدى بالكستون وليم كان فقد
أكثر ألحد ومؤلًفا ومبًرشا وواعًظا كاتًبا وحماًرضا كان إذ جيله، يف لإلعجاب
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هذا الكتاب، واحد يف اهتاممنا هو، من منظور حني يف عرصه، يف تداوًال الكتب
املفيض التاريخ صنع نفوًذا يف األقوى الفعالة األمريكية العنارص من حفنة بني

(1948 م). إرسائيل عام إىل تأسيس دولة
ُمْتَحف يف يرى املرء أن يستطيع إذ إرسائيل يف منسًيا ليس أنه املؤكد من
النظر» للفت املعلمة اُملِهّمة  النبوئية املقاطع  من الكثري «مع الكتاب ِهرْتِسل 
غابة يزور أن  املرَء يمكن  وحيث املؤسس، إىل  بالكستون أرسله الذي
عام اعرتاف السياسية ثمة الِصْهَيْونية تاريخ داريس أوساط فبني بالكستون.

الصعيد. هذا عىل ِهتشلر وليم من حًظا أوفر كان لقد الكبري. بدوره
The Emergency Committee for / الِصْهَيْونية الشؤون طوارئ (جلنة قامت
‹Fact and Comment وتعليقات] ‹[وقائع الرسمية نرشهتا يف (Zionist Affairs

السنوية الذكرى بإحياء م) 1941) مارس آذار/ من عرش الرابع يف الصادرة
إىل بالعودة الصهاينة وأوصت (Blackstone Memorial بالكستون/ ِل(مذكرة
اليوم ينبغي التي الثالثة األساسية الِصْهَيْونية «املبادئ ملراجعة الوثيقة تلك

توكيدها»[:]
املشكلة ضخامة مع متناسًبا يكون أن أوًال: الِصْهَيْوين،  للحل بد  ال
هيودي إىل وطن حتويل فلسطني السعي ملرشوع جيب وثانًيا: اليهودية،
واسع بقدر حيظى أن  ثالًثا: املرشوع،  وعىل دويل، سيايس حترك عرب 
'فمذكرة األمريكي.. الشعب وعي أعامق يف الكامن التعاطف من
نفسه. اليهود› ‹دولة يف الوارد احلل احلقيقة، يف تقدم، بالكستون'
مبرشي أهم  أحد بصفته مميزة مرتبة حيتل أن  بالكستون يستحق

الِصْهَيْونية السياسية(1).

1891) عام مارس آذار/ من اخلامس ليوم والسبعني اخلامسة الذكرى يف
َهِرسن بنجِمن  الرئيس إىل (املذكرة) بتقديم بالكستون قيام شهد  الذي م)
/3/5) بتاريخ نيويورك يف اجتامًعا الدينية القيادات من جمموعة عقدت
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جريدة تأت مل (الذي الصحفي بياهنم ومحل للذكرى.  تكريًام م) 1966
وهيودًيا، دينًيا، مسيحًيا زعيًام تواقيع ستة عرش ذكره) عىل تايمز] [النيويورك
نيويورك (جملس  Cardinal) ومدير Spellman) الكاردنيال سبلمن فيهم بمن
أن إىل املوقعون أشار وقد .(Protestant Council of New York الربوتستانتي/
بفرح شأنه «أن ُيْربِز من كان الدولة، تأسيس حتى يعش مل أنه مع بالكستون،

لزماننا حتديًدا»(2). كتبت لو كام اليوم ُتْقَرأ التي الكتابية املقاطع مجلة
من أكثر  الرسميني الصهاينة  بتكريم حياته، أثناء يف  بالكستون، حظي
أبدى مع بالكستون مراسالته ففي إحدى آخر. أمريكي مسيحي صديق أي
ألن الِصْهَيْونية، أبو  [بالكستون] «إنك قائًال: بالرجل رأيه ْبَرْنَدْيس القايض
عىل مساوية بقوة العاطفة هذه التعبري عن تم ِهرْتِسل»(3). وقد قبل كان عملك
(Provisional Committee Conference املؤقتة/ اللجنة (مؤمتر اجتامع يف املأل
قام املناسبة تلك ففي م).  1916) عام يوليو متوز/ من  الثاين يف بفيالدلفيا
اليهود، صفوف أمريكا خارج للِصْهَيْونية يف األهم احلليف ' بتقديم ْبَرْنَدْيس

قائًال': اخلاص االجتامع بصفته ضيف بالكستون القس وليم
هبا بالكستون وتقدم السيد نرشها التي العريضة بعناية منكم قرأ من إن
ملتمًسا عاًما وعرشين مخسة قبل الواليات املتحدة مجهورية رئيس 'إىل'
إعطاء هبدف اليهود مشكالت لدراسة نفوذه استخدام إىل مبادرته
بالدهشة أصيب ال بد أنه فعلتم، مجيًعا تكونوا أن هلم، وأرجو فلسطني
السيد استخدمها التي احلجج بأن غري االعتيادية املتمثلة املصادفة جراء
التي احلجج نفسها هي كبري إىل حد كانت الطلب ذلك يف بالكستون
العامل إلقناع السعي لدى سنوات مخس بعد العظيم  ِهرْتِسل ساقها
بتطابق املتمثلة املصادفة وتلك وآماله.  اليهودي الشعب بحاجات
أن دون بعد فيام ِهرْتِسل قدمها أخرى مع أمريكا يف املقدمة احلجج
وقوة احلجج وضوح تلك مدى تبني أمريكا، يف حصل ما بحقيقة يعلم
سياسية نظرة بالنظر، كل الرجال املكلفني تبلغ [احلجج] إهنا أسسها.

اليهودي(4). إىل مشكالت الشعب وواضحة،
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عقد اجتامع ِصْهَيْوين كبري يف املأل عىل بالكستون جرى تكريم أخرى مرة
م). 1918) عام الثاين كانون من والعرشين السابع يف أنجلس لوس يف
بني وعمله بالكستون اسم كسبه الذي االحرتام عىل  عادية غري  شهادة إهنا 
هو قام حني يف باحرتام أمامه تلك املناسبة يف جيلس املجتمعون أن الصهاينة
جلذور وصفه ويف واالهتداء. التوبة إىل اجلمهور فيها دعا محاسّية موعظة بإلقاء

للحضور: قال الِصْهَيْونية قناعته
عىل يزيد ما منذ كذلك  كنت وقد للِصْهَيْونية متحمس  نصري إنني
الصحيحة الِصْهَيْونية أن  أعتقد أنني  إىل السبب يعود سنة. ثالثني
ورد كام ومشيئته، وغايته القدرة الكّيل األبدي الرب خطة عىل قائمة
مفتوحة فقط  طرق ثالث 'ثمة' ‹الكتاب›..  املقدسة،  كلمته يف نبوئًيا
بيسوع ًام مَسلِّ حقيقًيا، مسيحًيا يصبح أن هي األوىل هيودي.. كل أمام
بل فحسب، الشباب وجتديد الغفران جيلب ال ما وخملًصا، وهذا رًبا
ليعم الذي يتقدم هلا نظري ال التي زمن الباليا من أيًضا النجاة يضمن
فيتمسك حقيقًيا ِصْهَيْونًيا يصبح  أن  هي والثانية، كلها.. األرض
جميء عرب إلرسائيل،  املؤكد  وباخلالص لآلباء، القديمة باآلمال
األرض يف الدائم  واالستقرار القومي البعث وباستكامل مسيحهم،
من له مثيل ال بحر عرب يمر  هذا أن  صحيح هلم.  الرب  منحها التي
دعاة طريق' ثالًثا  'وثمة،  خصوًصا.. إرميا نبوءة يف  جاء كام اآلالم،
يكونوا لن الذين اليهود طريق إهنا البوتقة. يف والذوبان االندماج 
مستمتعني املختلفة يف الدول البقاء يريدون فهم صهاينة. أو مسيحيني
أصدقائي يا آه والتجارية.. والسياسية االجتامعية وامتيازاهتم بنعمهم
عىل أعزاء الرب: إنكم يقول طريقكم؟.. سيكون من هذه أّي اليهود،
أحتدث جعلني وهو ما مجيًعا، لكم طاغًيا حًبا يف قلبي زرع لقد قلبه..
بوضوح كيف فرتوا هذه.. الرب الرائعة كلمة ادرسوا الوضوح. هبذا
يوم إىل املفضية  إرسائيل النقاب عن طريق كشف قد نفسه الرب أن

الكامل(5).
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' ) ' التدبريية 2 . 4 . 2

(التدبريية) ظهرت اسم عليه يطلق ما تؤلف التي العنارص معظم أن مع
متميزة مدرسة يشكلون عرش التاسع القرن القرون، فإن (تدبرييي) امتداد عىل
John) داريب نِْلُسن جون يدعى  حمدد معلم  إىل  ينتمون الذين املؤولني من 
فهم يتم خطة وضعها، معقدة وخطة (Nelson Darby , 1880 - 1882
عمليات متتابعة من كسلسلة بموجبها آدم منذ البرشي اجلنس تاريخ جممل
خمتلف. (ميثاق) وفق تعامله مع البرشية خالل كل منها الرب يبارش (التدبري)
هو األخري، قبل احلايل 'التدبري' فإن الصعبة واملعقدة، سائر األجزاء تركنا وإذا
من الباقَي الربِّ إعداُد البرش، وجيري ينخل الفرتة هذه وخالل املسيح. عودة
النقل لعملية أي (The rapture الكربى/ (البهجة لعملية احلقيقيني، املسيحيني
الكربى املحنة التي تسبق اللحظة يف التاريخ دائرة من إنذار أي دونام املفاجئة
الثانية. املسيح عودة سابقة لعملية تكون بدورها التي يعقوب) مصاعب (زمن
للعقيدة الفرعية اجلامعات سائر يربط الذي احلاسم املذهبي العنرص لعل 
حيث اليهودية األمة ترتك احلقيقية للكنيسة الكربى البهجة أن هو (التدبريية)
بعودة يتكلل الذي التاريخ من السبعة) (األسابيع األخري هي، تواجه الفصل

املسيح. يسوع
البدهيي الفصل للتدبريية هذا املميز العنرص فإن احلالية نظرنا وجهة أما من
وكيف العنرصة، احلصاد أو عيد منذ تطور (كيف الكنيسة تاريخ بني اجلامد
وكيف سينتهي الثاين، اهليكل تدمري منذ يسري (كيف اليهود وتاريخ سينتهي)
التنازيل العد ثم الكربى» «البهجة هناك التايل: التسلسل فهناك َثمَّ ذلك). ومن
دانيال» ' عند السبعة «' األسابيع مباَرشة املسيح عودة تسبق التي لألحداث
كلها األحداث  وهذه السعيد.  األلفي العرص افتتاح ثم ومن املسيح، فعودة

اإلرسائيلية. دولتهم إىل اليهود إعادة تنتظر
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(dogmatic) اجلامدة القناعات الَعَقدية أن هذه نالحظ أن يشء كل قبل علينا
اليهودي للشعب األصوليني محاسة عىل واالطراد الدوام من نوًعا تضفي
املسيحيني بني صفوف وجودها يندر احلامسة التي (ولدولتهم بعد حتققها) هذه
لتعاملهم البدايات األوىل فمنذ (عقالنية). أو (ليربالية) أكثر الهوت أتباع من
«أتباع الثانية الفئة والء أن اهلِرْتِسليون الصهاينة الحظ األصوليني  مع 
القائمة احلجج من مجلة عن ناشًئا ليس وعقالنية» (ليربالية) األكثر الالهوت
هذا أن إىل إضافًة العاملية، النفوذ سياسة حسابات عن أو املجردة العدالة عىل
يكونوا مدينني أن املسيحيَني يمكن مزاعم تتحدث عامَّ عىل مرتكًزا ليس الوالء

سابقة. مظامل عن التعويض سبيل يف لليهود به
the authority of) التدبريية املرجعية إىل  حيتاج ال املرء  أن  صحيح
وأتباعه داريب استخلصه الذي االستنتاج إىل ليتوصل (Dispensationalism

إىل وصل  ِهتشلر وليم أن نالحظ  أن مثًال فعلينا  ومستقبلها، إرسائيل حول
ِهتشلر، كتابات أن غري بوضوح، يبدو التدبريية عىل ما دون اإلفادة من قناعاته
قاعدة ذات مدرسة تأويلية موثوقة بنظر قط مراجع تصبح مل اجلهة املقابلة، من
اليومية القراءة عىل بالرتكيز اهتمت التي داريب، لكتابات حصل كام عريضة،

األمريكان. ملاليني اليومية للكتاب والصلوات
إىل الواليات داريب جون هبا قام التي الزيارات املطولة أعقاب سلسلة من يف
قبل التدبريي لتعاليم ما الشكل ترسخ فصاعًدا، م) 1862) عام منذ املتحدة
(البيوريتاين) املتمثل الرتاث إبقاء التي دأبت يف الدينية احلوزة قلب يف األلفية
revivalist or "evangelical") 'األنغليكانية' أو اإلحيائية بالربوتستانتية
هو القصة تلك يف القوية العنارص أحد ولعل باحلياة. نابًضا (Protestantism

ظهر الذي  ‹Scoffield Bible Reference املرجعي] سكفيلد ‹[كتاب نجاح
النظرة أدوات  أكثر يكن  مل شك،  أدنى  ودون  م).   1909) عام األوىل ة املرَّ
انتشاًرا الشعبي الديني التوجيه أدوات أوسع بل فقط، نفوًذا العاملية التدبريية
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سكفيلد]› ‹[كتاب بسبب وجزئًيا أيًضا.(6) املتحدة الواليات تاريخ جممل  يف
التفسري األوىل، العاملية عشية احلرب  قبل األلفية، فيام التدبريية النزعة كانت
و(إحيائيني) الالهوت يف (حمافظني) كانوا الذين الربوتستانتيني لدى املفضل
هذا نرش عن األوىل بالدرجة املسؤول الكتاب وكان املامرسة، يف (أنغليكان) أو
وليم تأليف Jesus› من is coming [يسوع قادم]› هو: ذلك الوقت يف التفسري

بالكستون.

قادم 3 ) يسوع . 4 . 2

ورقي إال كراًسا (1878 م) عام األوىل األصلية يف طبعته قادم› ‹يسوع يكن مل
فحسُب. بالكستون وليم بأنه مؤلفه تعريف جرى صفحة (96) الغالف من
تم لقد م). 1916) عام قبل مرتني وتوسيعه العمل مراجعة  متت بعد  وفيام 
صفحة) 250 ذات (املوسعة الطبعة تلك من نسخة مليون عىل ما يزيد توزيع
كام العربية. فيها بام لغة (43) عن يقل ال ما الكتاب إىل وُترجم األثناء. تلك يف
االستناد إىل وعرب متعمد نحٍو عىل الكتاب يف التدبريية النظر وجهة تطوير جرى

كل منعطف. عند املقدسة الكتابات إىل اإلشارات من منظومة هائلة
فيه يتناول الذي (161 الصفحة عىل (البادئ املقطع هو هنا هيمنا ما
نحٍو عىل املعارصة  الِصْهَيْونيَّة واحلركة لليهود احلايل الوضع بالكستون
إىل معجزة لليهود، الفريد التاريخ إىل أنظارنا بالكستون يلفت فهنا مكشوف.

هذا: يومنا إىل استمرارهم الصامد
فإن دكتور، يا صحيًحا، دينك كان إذا لقسيسه: األكرب فريدرك قال
عىل دليًال تعطيني أن لك هل جًدا. وبسيًطا وجيًزا برهاًنا يقدم أن عليه

بكلمة واحدة؟ أجابه الرجل الطيب: 'إرسائيل'. صحته
عنها، الرب يقول فتبقى. إرسائيل أما وتذهب، تأيت األخرى األمم
حجبت غضب سورة يف أضمك. عظيمة وبمراحم هجرتك 'هنيهة
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(إشعيا 54: الربإ'» فاديك قال أرمحك أبدية وبرأفة حلظة عنك وجهي
.(..8-7

(عزرا عقل صاحب كان من إال يعد من بابل مل األوىل اإلعادة عملية يف
لن ولكن أحًدا وغريها، يف مرص هناك كام بقي الكثري حني يف (13 :7
بنبوءيت [يستشهد الثانية اإلعادة عملية يف أو املستقبل،  يف تركه يتم 

..[29-28 :39 11-13 و :34) 5-7) وحزقيال :43) إشعيا
اليهود. سوى يعد مل األوىل اإلعادة عملية يف

(السبطان) هيوذا ستكون املستقبلية، أو الثانية، اإلعادة عملية يف
18) وحزقيال :3) إرميا [نبوءتا مشمولة العرش) (األسباط وإرسائيل

..[22-15 :37 ،10 :36)
يف الثانية أما ثانية، وليطردوا هبم عادوا ليطاح األوىل اإلعادة عملية يف
وسيعيشون دون ُيمجَّ سوف أخرى. مرة يرحلوا ولن فسيعودون ليبقوا،
وحزقيال  (15 :9) [عاموس عليهم سيتدفقون واألميون أمان، يف

..[(16-15 :60) وإشعيا (12-11 و36: 28 :34)
فليست باملسيح، قبوهلم [أي] وتوبتهم، إعادهتم طريقة تفاصيل أما 
نقلهم سيتم للكنيسة التابعون فأولئك  إلينا.  بالنسبة األمهية شديدة
َيَتَحتَّم هذه األشياء التي من مجيع الكربى، فينجون البهجة أثناء أوًال، يف

هبا(7). متر أن إرسائيل عىل

تناقض يف املؤلف، أن اخلارج من درسوا (التدبريية) الذين سيعلم أولئك
األزمان، آخر إىل املفيض (السيناريو) 'بتفاصيل' لالهتامم اإلنكار هذا مباَرش مع
التي (بالعالمات) املفرط  انشغاله عىل الدال املشري عن  الكشف إىل سيبادر

اليومية. اجلريدة يف عليها عثر
احلرب اندالع من  سنوات بضع قبل ُكتب أنه الواضح من  مقطع ففي

يقول: كتب األوىل العاملية
صحيح، نحٍو عىل األزمان عالمات قراءة عىل قادرين كنا إذا نؤمن، نحن
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وال بالرب يعرتف ال والفوضوية الذي [،] والعدمية الشيوعية ثالثي أن
ليس جًدا، مرعب نحٍو عىل األمم طاغًيا عىل اليوم بات الذي بالقانون،

الدجال(8). املسيح لظهور الطريق متهد ملوثة أرواح ثالث إال

الرب». «مزاولة إال بالكستون، يقول كام إرسائيل، تاريخ ليس
مسرية يف وموقعنا الزمن تسلسل مسار عىل مكاننا نعرف أن إذا أردنا
القدس إىل يعودون فاليهود إرسائيل. إىل ننظر إال أن علينا فام األحداث،
أكثر ِفَلْسِطْني بات يف اليهود للسكان اإلمجايل العدد إن يقال: منذ اآلن.
الذين من (49,697) أكرب رجع عدد من فإن َثمَّ ومن (80,000) من

.(65-64 (عزرا 2: من بابل برفقة زروبابل خرجوا
وعمليات وفرنسا، والنمسا أملانيا التحريضات املعادية للسامية يف أدت
وراحوا العامل هيود إثارة إىل ورومانيا روسيا يف القاسية االضطهاد

.(11 (التثنية 32: بعشه النرس يفعله ما يفعلون
تنظيم يف هلا متنفًسا وجدت أن  القومية والتطلعات  اآلمال لبثت ما
ِصْهَيْون] [استيطان صيون< >شوا وروابط ِصْهَيْون أحباء مجعيات
مجع وجيري األرايض  رشاء  يتم وأمريكا. أوُربَّة أرجاء خمتلف يف
األعضاء إلعادة التقسيط، عىل  قائمة خطط وفق واألموال، التربعات
وثمة للوهن املستمر، فتتعرض عىل البلد الرتكية القبضة أما بالقرعة..
الرب بدأ أن نستخلص أن أوال يمكننا هيودية. دولة عن قليل غري كالم
إعادة شعبه؟' يف الثانية، َة املرَّ لإلسهام، مرة أخرى بوضع 'يده من اآلن

..[11 :11 بنبوءة إشعيا [مستشهًدا
لليهود احلالية احلركة  هي التي الِصْهَيْونيَّة عن الكالم إىل هذا  يوصلنا

أرض آبائهم(9). العودة إىل إىل الساعني

من متباينة جمموعة املعارصة الِصْهَيْونيَّة قلب يف بالكستون ويكتشف
ورؤى (لألرثوذكس) الدينية املعتقدات بني املمتدة والطموحات الدوافع

العلامنيني.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


133
ومذكرته بالكستون وليم

انطالًقا الِصْهَيْونيَّة لواء حتت انضووا الذين (األرثوذكس) يندفع اليهود
اإلصالح حركة هيود أما  وإخالًصا.. ورًعا  الدينية الدوافع أكثر من
إيامهنم عن ختلوا ما (Neologists) فرسعان النيولوجيون  أو 'الديني'
يف واملسيحّية القومية  اآلمال بجميع ألقوا لقد املقدسة. الكتب بإهلام
اليهودية، مع رسالة حول بنشوة يعظون حاخاماهتم راح الريح. مهب
حًرصا، األساس عملية تدمري يف جذرية املنتقدين أشد بركب التحاقهم

.(agnosticism) الالأدرية بوادي يف تاه بعٌض بل الرب. كلمة إهلام
يأيت الِصْهَيْوين  احلزب من اآلخر اجلناح  أن  االستغراب  يثري ومما
احلزب إىل باالنتساب يكتف  ومل الالأدريني هؤالء صفوف بني من 
Dr.) البارييس نورداو ماكس الدكتور أمثال من قادته قدم بل فحسُب
و'هؤالء أيًضا.. الفّييناو ِهرْتِسل تيودور والدكتور (Max Nordau
سوى وليست أبًدا، دينية حركة ليست هذه أن يؤكدون الالأدريون'
الرئيس، وزعيمها مؤسسها خالصة. لقد قام وعصبية اقتصادية حركة
مالحقات من  هرًبا أخًريا  مالًذا بصفتها باحتضاهنا ِهرْتِسل الدكتور 
الشعب مجاهري صفوف بني اجلذور راسخ بات الذي السامية عداء
يف اليهود نجاح  شأن من إنَّ تقول: التي الفكرة انتَحَل  النمساوي.
أن يمنحهم محاية السلطان، ظل يف وإقامة حكومة، ولو استعادة ِفَلْسِطْني
األخرى، وأن العامل أمم السامية من بامتصاص معاداة قومية كفيلة هوية
يشاؤون. أمة أّي  َظْهَراَين بني املريح العيش  من مجيًعا اليهود  يمكن
اليهودية الصحافة من أيًضا كبري جزء مع  األملان احلاخامات  قابل
يف املعقود الِصْهَيْوين باسم املؤمتر أصدرها الدكتور ِهرْتِسل التي الدعوَة
مع جنب إىل جنًبا شديدة، بمعارضة م) 1897) عام السويرسية بازل
مندوب مئتي من أكثر أن غري اإلصالحيني. من األغنياء اليهود مجهور
اجتمعوا املتحدة الواليات من عدد مع أوُربَّة والرشق أرجاء سائر من
املؤمتر هذا أن للنظر الالفت ومن كبرية.. بحامسة املؤمتر َبْرَناَمج وا وأدَّ
عىل والكامل بالتامم (1260) سنة ميض بعد عقده تم األول الِصْهَيْوين

.(10)(7 :12 القدس(دانيال باحتالل م) 637) عام يف قيام املحمديني
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بالكستون والصهاينة وليم ( 4 . 4 . 2

بالكستون بادر م) 1887) عام نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ من الرابع يف
Chicago العربي/ املسيحي للعمل شيكاغو (جلنة تأسيس إىل وأصدقاؤه
شيكاغو بعثة إىل: فيام بعد Committee) (حتولت for Hebrew Christian Work

جرت (1953 م) ثم يف م) ومن 1891) (Chicago Hebrew Mission العربية
American Messianic / األمريكية املسيحّية (الزمالة إىل  التسمية إعادة
بني الفعيل التبشريي للعمل بالكستون محاسة واستمرت .(Fellowship

حياته. من األخري اليوم إىل خفوت أو توقف دونام اليهود صفوف
من بكثري أكرب نجاًحا األوىل بداياهتا منذ العربية] شيكاغو [بعثة حققت
النجاح هلذا جزئي وكتفسري ِفَلْسِطْني. هيود بني أمريكية أو بريطانية بعثات أّي

:(Yaakov Ariel) آرييل ياكوف يقول
لبالكستون العربية] شيكاغو [بعثة فيها بام التدبريية، اعتمدت البعثات
املسيحيَّة إىل املهتدين اليهود يف يفرتض كان مىض، موقًفا جتديدًيا. فيام
يديروا أن منهم ينتظر  كان واحد. آن ومسيحيني يف أميني يصبحوا أن
اجلالية الروابط مع مجيع يتخلوا عن اليهودي وأن تراثهم  إىل ظهورهم

عليه. التغلب من بد ال شائًنا يعد عجًزا كان اليهودية. فاملايض اليهودي

ويالحظ لالهوت. تباين مميز عن ناشًئا كان املوقف» يف «االختالف وهذا
بروتستانتية أخرى تبشريية بعثات حال من النقيض عىل (التدبرييني) أن آرييل
كانت ستسبق التي العظيمة األحداث يف اليهودية األمة أمهية يؤكدون «كانوا
وهكذا نفسها»(11). األلفية اململكة يف القيادي ودورها األلفية، اململكة إقامة
الشديدة محاستها مع تتصور،  للمفارقة! ويا تكن، مل بالكستون منظمة فإن
التبشريية البعثات حلامسة بالتأكيد مساوية  وهي  اليهود، هلداية العادية وغري

هلم. الكاملة اهلداية مكان آخر، أي يف اليهود املستهدفة األخرى
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يف قريبة، روًحا بالكستون عدوا (األرثوذكس) اليهود من الكثري أن يبدو
الباب فتح يف الكامن اخلطر أن صحيح اليهودية. اهلوية ضياع حماربة غمرة
التي اإلغراءات ولكن أنظارهم، أمام  واضًحا  كان ومبرشيه لبالكستون
يف جانب كل من به حتيط اليهودية كانت فقدان روحه املرء نحو تدفع كانت
نقطة هي األقل، عىل واحدة نقطة يف حليفان، وحركة رجل ثمة كان أمريكا.
املستقبل وإىل املقدسة كتبهم إىل اليهود اهتامم توجيه إلعادة الرجل محاسة

املسيحّي.
Arno) غبالين آرنو كان وقد صهاينة مسيحيني. (التدبرييون) مجيًعا مل يكن
أشهر من الصهاينة مع  التحالف من التحذير يف دأب الذي (C. Gabelein

التدبرييني. الوعاظ
عملية ليست السامء.. [و] إرسائيل املوعودة من إعادة ليست الِصْهَيْونيَّة
املقدسة، القديم العهد أسفار من النبوءات الواردة يف الكبري العدد حتقق
ال الِصْهَيْونيَّة فإن ا وحق� األرض. إىل إرسائيل عودة قصة  تروي التي
أقرب إهنا املأخوذة من كلمة الرب. احلجج من جًدا القليل إال توظف
أمام التجمع من فبدًال إنسانًيا. خريًيا أو سياسًيا مرشوًعا تكون أن إىل
إنجاز عىل كونه قادًرا به، الثقة وضع ومن باالسم، من مناجاته الرب،
وعن مرصفهم نفوذهم، وعن ثرواهتم، عن كثًريا، يتحدثون به وعد ما
كفر حركة إال العظيمة احلركة ليست ويغازلون السلطان. االستعامري

الرسمدية(12). الرب أهداف من بدًال حًرصا وثقة

عالقة أّي املسألة هذه حول وغبالين بالكستون بني لالختالف يكن مل
شديدي كالمها كان فقد العنرصية).  (املواقف اسم اليوم عليه  نطلق بام
إنه الهوتًيا. خًطا كان فقد بينهام يفصل كان الذي اخلط أما للسامية. الوالء
نفسه، (األرثوذكسية) اليهودية خيرتق يزال، كان، وما الذي اخلط احلقيقة، يف
ملكوته، جميء عىل باملساعدة يطالبهم الرب كان إنَّ القائلني: أولئك بني فاصًال
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النشاط عرب املسيح وصول تعجيل إىل السعي إنَّ يقولون: كانوا الذين وأولئك
عن التقوى. وُبْعٌد السيايس عقوق

أن سنرى)  (كام اكتشفوا ما فرسعان اهلِرْتِسليون العلامنيون الصهاينة أما
بني كبري ذا نفوذ ورجًال عبقرًيا وداعية بثمن، يقدر ال حليًفا كان بالكستون
كان ما  ديمقراطي، إطار يف حيقق، كان ورجًال املسيحي، املجتمع صفوف
أوُربَّة يف  السائد التسلطي اإلطار يف ِهتشلر حيققه أن يف يأمل أساًسا ِهرْتِسل

األمراء. إىل املوصلة الطريق يفتح القديمة، رجًال
التي اخلالفات سائر يف  لليهود ثابًتا صديًقا كان أنه بالكستون أثبت
إىل اليهود وهجرة روسيا هيود إنقاذ دعاة من كان داعية هلم. هتديًدا شكلت
مظهر أّي إزاَء الشخيص  نفوذه ممارسة ِرد يف مطَّ نحٍو  عىل دأب وقد أمريكا.
وإدانتها ِصْهَيْون› حكامء ‹بروتوكوالت بَجدب السامية. قام معاداة مظاهر من
هبا حتىل  التي بالرصاحة التحيل يكن مل  م). 1905) عام بعد صدرت  حني 
انتشار اّتساع مدى مثًال، نتذكر، حني صغًريا، يف هذه القضية أمًرا بالكستون
العاملية احلرب أيام يف األوساط أرفع  يف [الربوتوكوالت] صحتها اعتقاد
الشعبوية احلركات بعد لدى فيام الوثيقة اكتسبتها التي األمهية ومدى األوىل،
كتب وقد العرشين. القرن عرشينيات  يف  املتحدة الواليات يف (populist)
(Henry Ford) فورد صحيفة هنري حترير رئيس إىل تلك املرحلة يف بالكستون

يقول: ‹Dearborn Independent / إندبندنت ‹ِدربورن املسامة املتنفذة
السيطرة إىل  تسعى منظمة اليهود لدى أن واحدة حلظًة ولو أعتقد ال
الربوتوكوالت إنتاج كانوا أدوات يف أهنم أعتقد وال حكم العامل، عىل
املعادية الدعاية  هذه  مثل  تتمكن أن  يدهشني وما  ونرشها،  املزعومة

إنغلرتا(13). يف كام البلد هذا يف ترتسخ أن من السامية

الزمن، مرور يقيم، مع أن يف هذا النص) الحًقا سنرى (كام استطاع وقد
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ْبَرْنَدْيس لويس هيمنة يف سنوات الصهاينة مع القادة عالقات الصداقة أقوى
أحد منهم يكن مل (أرثوذكسيني) كام منهم القليل إال يكن مل الذين القادة هؤالء

املسيحيَّة. النتحال مرشًحا حمتمًال
([بعثة إطالق بعد  املقدسة األرض إىل األوىل  بزيارته بالكستون قام
أصيب حيث أشهر، ببضعة  (Chicago Hebrew Mission العربية]  شيكاغو
األرض استعادة  يف هبا  دائبني اليهود كان التي الوترية إزاء استثنائية بصدمة
اليهودية من شأن اهلجرة التي عىل النعم برهاًنا ه عدَّ أمر وهو واستصالحها،
أن «األزمان» عىل دليًال أيًضا شكل وقد اإلمرباطورية العثامنية. إىل أن جتلبها

مخنها. أن له سبق كانت أبعَد مما
تنظيم إىل بالكستون  بادر أشهر، ببضعة املقدسة األرض من عودته بعد
إرسائيل وحارضها مايض املؤمتر: وعقد باليهود، املسيحيني مجع الذي املؤمتر
(الكنيسة يف نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ شهر من (25-24) يومي يف ومستقبلها،
.(First Methodist Episcopal Church in Chicago بشيكاغو/ األوىل امليثودية
الدين رجال من وعدد إصالحيون، حاخامات ثالثة احلضور بني  وكان
به. يستهان ال ومؤسساتًيا الهوتًيا طيًفا ممثلني املسيحيني، واملعلمني والوعاظ
يكونوا مل أهنم اإلصالحيون احلاخامات أثبت اإلعادة، موضوع ولدى طرح

أحدهم: قال فقد متحمسني.
فقدنا لقد ِفَلْسِطْني.  إىل إعادتنا تتم أن نريد ال احلداثيني  اليهود نحن
فيه نعيش الذي 'البلد نقول: إننا شخيص. سيايس مسيح جميء األمل يف
لنشكل نعود.. لن أروشليمنا'. التي نقطنها هي واملدينة ِفَلْسِطْيننا، هو

ختصنا. قومية أخرى مرة

سيتم كان قرار يف  حتقق أن لبث  ما الدفء من نوع  يلفه إمجاًعا أن  غري
التمييز إزاَء أشكال مجيع «َجدب عن تعبًريا روسيا، يف السلطات إىل توجيهه
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الشعب هذا عن الظلم يد «رفع إىل السلطات هذه يدعو وتوسًال اليهود»
بالرب»، ومعرفتنا ديننا، ِكتاَبنا، نحن أعطانا كام الروس أعطى  الذي العريق
إىل استخدام نفوذهم وساسته بلدنا حكام ندعو أن «تقرر أنه ذلك إىل أضف
اإلنسانية الغاية هذه حتقيق سبيل يف مجيع البلدان سلطات مع اخلرية ومساعيهم
الذي االهتامم عىل التشجيع دورها يف املبادرات أدت هذه العادلة»(14). وقد

القضية. هبذه َهِرسن إدارة عنه عربت

بالكستون ( 1891 م ) مذكرة ( 5 . 4 . 2

املرشوع إطالق إىل كله،  ذلك من التشجيع نال بعدما بالكستون،  بادر
‹[مذكرة مرشوع أي إرسائيل،  يف  اليوم أجله من تكريمه جيري الذي 
موجًها طلًبا إال ببساطة، األمر، مل يكن .‹Blackstone Memorial بالكستون]
جيمس اخلارجية ووزير َهِرسن، بنَجِمن املتحدة، الواليات مجهورية رئيس إىل
حكومات لدى ونفوذمها الطيبة مساعيهام «استخدام فيه منهام يلتمس بلني 
يف املبادرة أجل «من األخرى) بعد الواحدة إيرادها يتم األوُرّيب» (التي العامل
ومطالبتهم اإلرسائيليني وضع يف للنظر دويل مؤمتر عقد إىل بعيد غري تاريخ
العادلة الطرائق بجميع الدعم، وتوفري القديم، وطنهم بصفتها بِفَلْسِطْني
عىل االفتتاح سطر جاء معاناهتم». من التخفيف لعملية األخرى، والسليمة
شيكاغو: يف بالكستون مؤمتر أعامل عىل طغى الذي السؤال إنه شكل سؤال،
شكل عىل اجلواب ويأيت أجل اليهود الروس؟» من عمله سيجري الذي «ما
يف برلني مؤمتر بمثال ومذكًرا إليهم؟». ِفَلْسِطْني تعاد ال «ملاذا  آخر:  سؤال
إىل اليهود، ِفَلْسِطْني وإعادة ثانية االجتامع إىل القوى املذكرة تدعو م) 1878)
وقربص للرصب ورصبية للبلغار بلغارية بإعطاء م) 1878) يف قامت  كام
احليازة طريق عن تركيا عليها حصلت ثابتة حقوق و«أّي العظمى. لربيطانيا
من عادلة حصة أعباء اليهود حتمل طريق ربام عن بسهولة، تعويضها يمكن
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حكام املقدم إىل ِهرْتِسل، َبْرَناَمج إال باختصار، الوثيقة، ليست القومي». ْين الدَّ
الِصْهَيْوين املؤمتر وقبل سنوات اليهود› بخمس ‹دولة كتاب قبل صدور العامل

أعوام. بستة األول
العدالة، عىل استجداء «التعاطف، النهاية إىل البداية من املذكرة حجة تقوم
فيها تقول واحدة مجلة يف إال تظهر ال املكشوفة الالهوتية واللغة واإلنسانية».
فحسب إليهم؟ ِفَلْسِطْني إعادة تتم ال ِفَلْسِطْني: «ملاذا عن كالمها املذكرة لدى
فيها جدال  ال  مؤكدة ملكية وطنهم، هي ِفَلْسِطْني فإّن لألمم الرب  توزيع

بالقوة». منها ُطردوا
باب بطرق بالكستون  يقوم غريه، يوقعها  مل  باملذكرة مرفقة رسالة ويف

األخرية: قبل ما الفقرة يف بإجياز املسيحيَّة للتعاليم املنطق األسمى
الدوران مسرية يف وصلنا  أننا  إىل تشري كثرية دالئل يبدو ما عىل ثمة
وإسحق ويعقوب إلبراهيم بادر الرب اخلالد حيث إىل للقرون العظيمة
وبناته من أبناءه تعيد أن يف لألمم (إشعيا 49: 22) موعًزا يده رفع إىل
..34 (حزقيال اخلاصة، أرضهم يف ثانية وتزرعهم البعيدة، األماكن
فارس، قورش، ملك أيام منذ قرًنا وعرشين أربعة امتداد وعىل إلخ).
املمتازة الفرصة هذه مثل عليه ُعرضت بالفناء حمكوم خملوق من ما

القديم. شعبه خيص فيام الرب خلدمة أغراض

املرفقة. التوقيعات قائمة هي املذكرة حول لالهتامم إثارة األكثر لعل اليشء
رئيس فيهم بمن زة مربِّ أمريكية شخصية عرشة وثالث أربعمئة الوثيقة وقع
جلنة ورئيس النواب جملس  ورئيس املتحدة، الواليات  يف العليا املحكمة
الشيوخ، جملس  أعضاء من كبري عدد مع بالكونغرس، اخلارجية  العالقات
/ / Rockefeller ومورغان روكفلر فيهم (بمن املرحلة صناعيي أكرب من والكثري
وهيود ومسيحيون مشهورون دين ورجال (McCormick / وماُكرميك Morgan

األيام. تلك صحف من كربيات الكثري حترير ورؤساء وصحفيون وكتاب
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مذكرة استلم َهِرسن الرئيس أن واملسجلة  املشهودة احلوادث ومن 
بإيالئها «وعد  وأنه م)  عام (1891  آذار/ مارس اخلامس من  يف بالكستون
العام. الرأي يف ملحوظ تأثري ذات كانت أهنا يشري إىل ما ولدينا اهتامًما متأنًيا»،
األرايض يف احلكومة ممثيل مشورة طلب بلني وزير اخلارجية أن نعلم ونحن
احلكومة بعدم مفاحتة نصحوا مجيًعا املمثلني هؤالء وأن الفكرة، العثامنية حول

بشأهنا(15). العثامنية
التحدي مستوى إىل قط َتْرَق مل الوقت ذلك  يف حكومة أن الصحيح من
أو املذكرة إىل إشارة فام من هيودي، وطن إقامة هبدف دويل للقوى مؤمتر بدعوة
اخلارجية ‹[العالقات جملدات يف األمر، حقيقة يف تظهر، ذات عالقة وثيقة أّي
الفرتة، تلك عن ‹Foreign Relations of the United States املتحدة] للواليات
القصة، هلذه ذكر أّي عىل تأيت ال الرئيسة َهِرسن الرئيس حياة سرية أن إضافًة إىل
الرعاية أن فكرة غري الطويل. املدى يف تأثريات كبرية ذات كانت املذكرة مع أن

العقول. من الكثري يف بقوة ُغرست ِفَلْسِطْني إىل اليهود لعودة األمريكية
ْبَرْنَدْيس الِصْهَيْونية األمريكية لويس زعيم حتديًدا، تنبه قرن ربع ُزهاء بعد
عليها نطلع سوف كربى نتائج عىل األمر انطوى وقد املذكرة، قصة  عىل
بعض إنه طرح حتى ْبَرْنَدْيس كثًريا أثارت 6). فالقصة (الفصل 2. حينها يف
زاعمة ردت الوزارة أن للتصديق القابل غري ومن اخلارجية. وزارة األسئلة عىل
مستحيل هذا األصيل. ويبدو للطلب أثر أي عىل العثور يف أخفقوا باحثيها أن
رئيس القائلة: إنَّ املحرجة الفكرة تأييد يقاومون ببساطة، كانوا، ربام االحتامل.
َسْلَخ مدمًنا  كان وهذا أسوأ، اخلارجية، وزارة أو املتحدة الواليات  مجهورية
وحيًدا ْبَرْنَدْيس قام األخرية.  األزمان  كراريس نارشي مع بالتعامل الوقت
وبمعاينة األصلية،  املذكرة بالكستون  تقديم عن الصحف  قصص بتعقب

االفتتاحية(16). التعليقات عن بحًثا الفرتة وجمالهتا جرائد
واملوجودة صفحة (47) ُزَهاء من املؤلفة املخطوطة تتحدث املالحظات
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ردود من طويلة سلسلة ْبَرْنَدْيس يورد البحث. هذا عن ْبَرْنَدْيس أوراق بني
الواضح «من  مؤيدة: The› وهي Minora ‹[املينورا]  تقول اليهودية.  األفعال
يتحركون الذين وأولئك للهداية.. خمطط أّي  احلركة هذه  يف هناك ليس أْن
The إِكسبوننت/ ‹اجلويش أما وشكرنا». بتقديرنا جديرون االجتاه  هذا يف
محاسة بإثارة جديًرا عظيًام «تصوًرا املذكرة عدت  فقد ‹Jewish Exponant

يمكن اقرتاًحا ليست أهنا املؤكد  ومن واليهودية، املسيحيَّة العقول أعظم
أدفوكت/ ‹ريفورم  صحيفة عربت وقد واالحتقار». بالسخرية استقباله
شاكرون «نحن قالت: إذ مشاعر ملتبسة الشيكاغوية عن ‹ Reform Advocate

األموال من الكبرية املبالغ هذه إنفاق ونستنكر نأسف ولكننا املبذول للجهد
يف الطرف أما سخيفة'». 'مغامرة إال اهلادئة، للعقول يبدو، أن يمكن ال ما عىل
أن الحظت التي ‹American Israelite  / إرسااليت ‹أمريكان أحلت اآلخر فقد
املوقعني، بني من كانوا ‹The Chicago Tribune تريبيون] ‹[الشيكاغو نارشي
السيد والقس ‹تريبيون› من املقرتحة بالطريقة صنعها يتم  ال األمم «إن عىل
يفعلون الروس' 'اليهود مساعدة عىل القادرين أولئك  دعوا بالكستون..
فكرة عىل واألموال الطاقات تبديد عن يكفوا وأن عملية. بطريقة ذلك،
شاكرة  ‹ The Jewish Messanger[مسنجر ‹[اجلويش تكن مل  عقيمة». مثالية 
مزدوج الضطهاد يتعرض  بأن  حمكوم اليهودي أن  «يبدو لبالكستون: قط
تؤدي [املذكرة] فهذه ثانية..  ناحية من  أعدائه ومن ناحية  من أصدقائه من
اليهود وجتعل  أوًال..  السامية  معاداة  إحياء تعيد  إذ اثنني،  رشين جلب إىل 
أن هذه مسنجر]›  ‹[اجلويش لبثت وما ثانًيا». اجلرائد لتعليقات موضوًعا
وإزاَءهم.. وليس تركيا هيود عىل املذكرة هذه «سرتتد قالت: إذ الذعر أثارت
[بروتستانت]. أنغليكان إىل اليهود حتويل إال النهائي السيد بالكستون هدف
القيرص هيدي ولكن دعه بالثناء، جديرة ومحاسته ساحرة، شخصيته صحيح أن
هو اجلانب اليهودي من الردود املذهب األنغليكاين». لعل أعقل إىل وأعوانه
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الوحيدة الصادرة املجلة ‹Ha Pisga ‹[هفسغا] حترير رئيس من جاء الذي ذلك
املعروف جيًدا الالهوت مسألة حديثه عن األيام. ففي تلك يف العربية باللغة

يقول: (Wolf Schur) شور وولف للمؤلف كتب
األيام يف بل عرصنا.. يف املسيحيَّة أجنحة حتت وضعنا عىل عازمني ليسوا
والكرمة، التني شجرة حتت منا  كل وجيلس السلم يعود حني املقبلة
فعله يستطيعون ما املسيحيون فليفعل ياجوج وماجوج. وبعد معركة
ديننا، مسألة عن أما من جديد. ِفَلْسِطْني استيطان يف عملية ملساعدتنا
إذا كان ما نرى وبعد ذلك سوف إيِليا، يأيت أن إىل مرتاحة تبقى أن فلها

ال(17). أم سيتحقق حلمهم

مذكرة بالكستون بعد احلياة ( 6 . 4 . 2

العام ذلك يف بالكستون كتب  للمذكرة، الدعائية القيمة  زيادة سبيل يف
الواليات تتدخل أن جيوز ‹[هل بعنوان واسع نطاق عىل ُقِرَئ مقاًال نفسه
‹May the United States Intercede for the Jews ؟] ? ملصلحة اليهود املتحدة
العامل» تشد أنظار اليهود لالجئني للشفقة املثرية احلالة «إن التالية: بالعبارة يبدأ
وحكومات اليهود  جانب من  املبذولة اجلهود مجلة استعراض  إىل  ينتقل ثم
بوطن املتمثل احلل إىل املقال كاتب يصل ما ورسعان األزمة. هذه ملعاجلة العامل

إرسائيل: لليهود يف
احلدود أن كام اإلضافيني، البرش من أو ثالثة ملليونني هناك متسع ثمة
فاألمطار كبري.  حد إىل  طاقتها ملضاعفة مؤهلة للبلد القديمة الكتابية
جتارية بإمكانيات يعد وموقعها تتحسن، بدأت والزراعة تعود، بدأت
يتوافر حتى وتقدمية  متنورة، مستقلة، حكومة وجود يكفي  عظيمة،
إذا خصوًصا العودة.. يف الراغبني إرسائيل بني جلميع يتسع وطن
شأن فمن القديم. اهليكل حوزة أو احلرم، السيطرة عىل بزمام أمسكوا
كل محاسة يلهب أن  السامء توجيه ظل  يف  هيكلهم بناء إعادة إمكانية
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للعامل شامل تزاحم إىل يقاوم  ال  دافًعا يوافر وأن (أرثوذكيس) هيودي
وطنهم(18). باجتاه

املامثل التفكري ذوي (التدبرييني) دائرة يتجاوز بالكستون فإن ذلك ومع
مؤمتر يوافر (املذكرة) يف  كام وهنا، العاديني. والناس الساسة  مسائل ملالقاة 
الفقرة تنطوي العظمى. القوى لتحرك املطلوبة السابقة م) 1878) برلني يف
الدراسة، وهي قيد هي التي للمنطقة القانوين الوضع فيها مسائل يتناول التي
حِني يقوم واجلاذبية. ففي السحر خاص من قدر عىل باقية، زالت ما مسائل
التي الفكرة تبني طريق عن احلديث الشك بإزاحة قادم]›  ‹[يسوع كتاب يف
بالقدس املحمدي الرساي يف مدوًنا ليس ِفَلْسِطْني ملكية  «صك إن تقول:
املوجودة ‹الكتب› من املاليني يف مئات بل القسطنطينية، [كذا] رساي يف وال
أستاذ ثالثمئة».(19) وهنا يزعم لنفسه دور عىل تزيد التي األرض بلغات اآلن
«حق مثل احلـقوقية املفاهيم منطلقات  من قضيته  يطرح الدويل القانون
حمكمة قضية أمام فنجدنا أو إمهاله» املالك و«هجر االنتفاع» و«حق التقادم»

الثامن عرش. القرن عاش يف الذي الشهري سمّيه بقلم مسبوكة كانت لو كام
َهِرسن، إىل الرئيس املذكرة تقديمه أعقبت التي والنصف العقد فرتة خالل
كانت وبأهنا هناك لتقرأ، كانت بأهنا عن تذكري الساسة قط بالكستون يكف مل
وما لبث األمريكي. الشعب اإلعادة بالنسبة إىل لفكرة القوية تعكس اجلاذبية
Theodore) يف Roosevelt) روزفلت تيودور الرئيس إىل املذكرة تقديم أعاد أن
ما رشح الهوته يف دأبت التي الكراريس من املزيد جرى تأليُف م). 1903)
جانب من ِفَلْسِطْني استعادة لعملية الراهنة احلالة ونُرشه، ووصف األلفي قبل
أصدقاء قام  أن  وبعد موسعة. جبهة عىل التبشريية جهوده تابع لقد اليهود.
حتت محوه وضعها التي الثروة إىل  جديدة ثروات بإضافة آخرون  أغنياء 
دعًام للبعثات واملنشورات الدوالرات ماليني توزيع عن مسؤوًال بات ترصفه،
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وليم به الصني، فلحق مبًرشا يف أبنائه أن أصبح أحد وما لبث األنغليكانية،
الطبعة وليوزع ليعمل ميدانًيا (1908-1914 م) غدا أرمل الذي بالكستون
التمحيص دائم بالسفر، ًسا عاملًيا ُمَهوَّ رحالة أصبح لقد الشهري. لكتابه الصينية
حاجات لتلبية كتابه  ترمجة استغالل، ومتعاقًدا عىل أحسن فرصه الستغالل
Fundamentalist) األصولية-التدبريية قراءته أما يزورها. كان التي البالد
تبديل أو تغيري أي تشهد فلم واملستقبل واحلارض املايض (dispensationalist

جديدة ألدلة االكتشاف دائم احلقيقة يف كان  بل أسفاره، يف لقيه ما  جراء
التارخيي الصعيدين عىل املقدسة للكتابات  حرفية  القراءات أكثر صحة عىل
االحتالل حتت (وكانت النهرين بني ما بالد  إىل له  زيارة ففي والنبوئي.
القديمة بابل موقع  رؤية «أريد يقول:  كتب مثًال،  م)  1921) يف الربيطاين)
زعيمة بصفتها وبرسعة تربز فجأة أن تلبث لن بأهنا إيامًنا راسًخا أؤمن  التي
القديس رؤيا من  (18 13) األصحاحني انظر ومركزها. التجارية النزعة
العريضة أسفاره أعقاب يف فكتب، اإلمرباطوريات األوُرّبية أما عن يوحنا».
من جتيل نوع خالل من األممية اهليمنة «تتكلل واألقىص الرشقني األوسط عرب
به] [املتنبأ املوعود االهتداء يف إال لألمل جماًال يبقي ال بام واهلمجية.. احلقد
األرض شعوب ملصلحة الديني احلكم تأسيس وإلعادة إلرسائيل.. املفاجئ

للمسيح. السيادة األرضية املظلومة».(20) أي
األمكنة، سائر يف األزمان آخر حول بالتأمل إىل اإلهلام اندالع احلرب أدى
إىل أضيفت م)  1916) عام حلول ومع مسبوقة.(21) غري مستويات وعىل
الِصْهَيْونيَّة القيادات بني عقدها تم صفقات عن شائعات احلرب شائعات
عن كله هذا متخض األصوليني املسيحيني صفوف وبني العظمى. والقوى
بإعادة أن قام َثمَّ من ما لبث الذي بالكستون، بكتاب االهتامم من أكرب قدر

وتوسيعه. فيه النظر
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اليهود  لقضية احلامسة تضاؤل ( 7 . 4 . 2
التاسع عرش القرن تسعينيات بعد  

ووزير َهِرسن الرئيس عليها أقدم معنية مبادرات الحظنا مىض فيام 
إعادة بأن املؤمنني أولئك تشجيع إىل أدت روسيا هيود ملصلحة بلني اخلارجية
كانت أهنا املبادرات هذه وقد أثبتت برعاية أمريكية. ستتم أرضهم إىل اليهود
يدرك األمريكي اجلمهور بات فصاعًدا التاريخ ذلك ومنذ واسعة. ذات شعبية
مسألة بني «ترابط» اسم الحق خارجية  وزير عليه  سيطلق  كان ما هناك أن
مصري ومسألة جهة العثامنية من االمرباطورية العامة مع األمريكية العالقات

املقابلة. اجلهة من اليهود
بني واإلعاقة الرتدد من معيًنا قدًرا نتحرى أن نفسه الوقت يف ويمكن
صفوف بني أي للسياسة، الفعيل  األداء عن املسؤولني أولئك صفوف 
(تدبرييني) نجد أي ال اخلارجية. فنحن وزارة وموظفي الدبلوماسيني امليدانيني
قبل سنوات ما يف األمريكيني القرار صانعي من العليا شأن بني الرشحية ذوي
قد تقول: إنَّ الساعة ًسا بقناعة كان ُمَهوَّ نعرفه قرار صانع من وما تلك، احلرب
نعثر عىل كام ال للواليات املتحدة، ‹الكتاب› رسمه الذي الدور لتحقيق دقت
عاملو بادر لقد الفرتة. هذه يف الرؤساء بني صفوف معروفني (تدبرييني) أي
مريل فسال البداية. من سياسة بالكستون إىل َجدب املقيمون املتحدة الواليات
من األكرب اجلزء خالل القدس يف املتحدة الواليات قنصل  (Selah Merrill)
يقول: تقاريره أحد يف كتب (1882 م) أعقبت عام التي الثالثني السنوات
جاهزين ليسوا اليهود أن  كام اليهود،  الستقبال جاهزة ليست ِفَلْسِطْني «إن
إىل املوجه تعليقه كان فقد بالكستون  مذكرة عن أما ِفَلْسِطْني». إىل للذهاب 

التايل: النحو عىل اخلارجية وزارة
يف الفقر البلد الغارق يف هذا اليهود من اآلالف عرشات ضخ شأن من
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واليهود البلد كل من إىل بالنسبة للتصور قابلة غري كارثة إىل يفيض أن
أرسع طرق اإلجهاز لعل ومتى؟ الذايت؟ احلكم فن تعلموا أين أنفسهم.
ألّي حكومة متمدنة، نفوذ أو قيود دون يف ِفَلْسِطْني وضعهم عليهم هي

بعًضا(22). بعضهم تدمري يف يتأخروا لن أنفسهم، إْذ حيكمون وتركهم

البريوقراطيني، اخلارجية موظفي وزارة حلال خالًفا ذلك، مع الرؤساء يبقى
تقويم من يمكنهم ما وهذا كله، اجلمهور  من منتخبني يكونوا بأن مطالبني 
اإلعادية النزعة بأنصار الشبيهة  الشعبوية القوى هذه  ملثل السيايس الوزن
رئيس نفوذ حتت بقائهم وطوال سليمة. الظروف تكون أن رشط املسيحيَّة،
نقطة وإىل السياسة.  أداء عىل املوظفون حرص اخلارجية ووزير  اجلمهورية
الضعفاء إنقاذ يف دائبة كانت املتحدة الواليات بأن القناعة ظلت معينة 
أن غري (البريوقراطيني) لدى اخلرية اإلنسانية العواطف أوتار عىل وتعزف
القرن حلول هناية مع نجد حتى إننا الرسيعة بتقلباهتا معروفة هذه العواطف
املسائل هذه بخصوص اخلارجية وزارة اتصاالت يف ملل وكلل عالمة ظهور
كان م) 1909-1901) الرئاسة إىل روزفلت تيودور ومع جميء العالقة. ذات
اخلارجية السياسة  صعيد عىل القرار لصانعي الدائمة الصفوف يف العاملون
وكليفلند َهِرسن أيام نشأت التي السياسة منطلقات إزاَء مًعا يعملون بَدُؤوا
السياسة يف القرار صنع عملية من كلها العليا الرشحية ويف .(Celevland)
بصفتها ا، تذكرها أحد حق� ما إذا بالكستون، مذكرة تذكر يتم كان اخلارجية،

وحمرجة. مزعجة وثيقة
الطراز من للسادة املميزة السامية معاداة نزعة تسجيل أبًدا صعًبا  ليس
احلساب. من إسقاطه جيوز ال أمر وهذا هذه األوساط، يف القديم والطاغية
«رؤى عىل قائمة سياسة إزاَء أّي الطويل، املدى عىل ا، أقوى حق� هو ما أن غري
املتمثل واإلجحاف التحامل من آخر نوًعا كان اليهود» مصري يف عظمة ذات
املتبحر غري  وخصوًصا املتبحر غري ملصلحة اجليد التعليم صاحب باحتقار
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واملشيخية بل  والتوحيدية واالستقاللية األبرشية األوساط ففي الهوتًيا.
كان من يشء ما السيايس، القرار صانعي نخبة تنشئة تتم كانت حيث أحياًنا
نموذج فإن العقل هذا إىل وبالنسبة «األصولية» مثل لالحتقار الشديد يتعرض
عن الكراريس بمؤلف متمثًال  زال) (وما كان حًرصا األصولية ثامر  أسوأ
مؤلفي اليهود» «ملصري الوحيدين الثابتني األنصار بقاء وطوال األزمان. آخر
كبرية. أمهية  الِصْهَيْونيَّة إليالء حاجة  أّي  هناك تكن مل أصوليني، كراريس 
الريفية األندية يف التي نجدها ذات الطراز القديم الِصْهَيْونيَّة البسيطة فمعاداة
واحتقارها األصولية اخلوف من مع مقابلة املعادلة، هذه يف صفًرا إال ليست

من التعليم. كافًيا قسًطا نالوا بروتستانتيني صفوف بني
نخبة صفوف بني للِصْهَيْونية العداء نحو االنحراف هذا إىل تعزيز أدى ومما
الفرتة، هذه إىل طويل، يعود تارخيه أمد ذو القرار السيايس نزوع آخر، صانعي
السياسة صنع يف الربوتستانتية  التبشريية للبعثات املتنامي النفوذ وهو أال
احلامسة جاءت بريطانيا، كام يف املتحدة، الواليات ففي األمريكية. اخلارجية
ولكن املسيحيَّة، جتليات النزعة اإلعادية أوىل مع مصحوبة هيود ِفَلْسِطْني هلداية
عن إال يتمخض يكن مل اليهود صفوف بني كله التبشريي اجلهد أن  حقيقة
بوقت (مذكرة بالكستون) قبل الوضوح شديدة باتت من النتائج جًدا القليل
ومتباعدي العدد  قلييل اليهود إىل  املَرِسلون املبرشون أصبح لقد قصري. غري 
حلول ومع وحمبطني. خائبني  لعملهم حًدا منهم الكثري وضع كام التواتر،
أرايض يف  التبشريية اجلهود توجيه  إعادة متت عرش التاسع القرن أواخر
تعد ال ماليني يشكلون كانوا الذين العرب السكان نحو العثامنية اإلمرباطورية
البعثات وكانت  املنطقة. يف اليهود من  تقريًبا ألًفا  بالثامنني مقابلة حتىص وال
ألي سبق التي تلك من بكثري أفضل هداية معدالت عن تتحدث التبشريية

بني اليهود. املبذولة اجلهود جراء حتقيقها من متكن أن مبرش
لبثت ما الكنائس إىل امليدانية املَرِسلة التبشريية البعثات تقارير فإن ومن َثمَّ
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هذه املتداولة (القوالب)  ومن العرب. الُزُبن مع تعاطًفا أكثر  أصبحت أن
القومية (القوالب) أن من كغريها الناس، خيمن مما صواًبا أكثر وهي األيام،
أن بمعنى التبشريية، احلركة ثامر الِصْهَيْونيَّة، كانت إحدى خصوم ألد العربية،
املفاهيم يف زرع دونام قصد، التعليم، وأسهمت، فرص قامت بتوفري األخرية
فإن الصعيد هذا وعىل العربية'. 'اليقطة وقود شكلت التي للقومية األوُرّبية 
الربوتستانتية و(الكلية  القسطنطينية يف (Robert College كولدج/ (روبرت
بعد) فيام يف بريوت، (اجلامعة األمريكية (Syrian Protestant College السورية/
تظهر (عروبية) نظر وجهة فقد بدأت األمهية. ومن َثمَّ بالغة رئيسة أدواًرا َيتا أدَّ
حني حتى قصري. غري بزمن الكربى احلرب قبل اخلارجية وزارة أوساط  يف 
يعرتف أن عليه َيَتَحتَّم فقد بات اليهود، من قضية إجيايب موقف ذا املرء كان
كان، ِفَلْسِطْني يف منهم، وتوطينهم املاليني إىل إضافًة األلوف، مئات جلب بأن
َهِرسن. الرئيس يف أيام بدت مما يقاس ال بام تعقيًدا أكثر مشكلة لطيفة، بعبارة
يف اليهود مصري القلق عىل من األصلية األولية االندفاعة لبثت ما باختصار:
وإن كانت قصرية صادقة، شعبية محاسة أطلقت الروسية أن املذابح فرتة بداية
القضية، ضجيج بعد خفوت أما اليهود. إعادة ملصلحة ما يبدو، عىل األجل
مؤمنني ما كانوا عىل متابعة وجل دونام باتوا قادرين املحرتفني املختصني فإن
اسرتضاء عىل  قائم سيايس خط واقعية،  أكثر ألنه  أفضل سيايس  خط  بأنه

األتراك والروس.
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ولسن لويس بَْرنَْديْس َوُودرو ( 5 . 2

أغسطس ( 1914 م ) / آب : الِصْهَيْوين يف البيت انقالب ( 1 . 5 . 2

يف اندالع احلرب لدى العاملية، الِصْهَيْونيَّة احلركة كانت أن رأينا لنا كام سبق
الذين أما اليهود، رأس. عملًيا، بال م) أغسطس عام (1914 / آب يف أوُربَّة
وكل بعد، وفرنسا وإيطاليا فيام بريطانيا أي: املتحالفة، الدول يف كانوا مواطنني
أو التوجيه النصح لتلقي مؤهلني يكونوا فلم األول، املقام يف الروسية اجلامهري
أو املحورية القوة  هذه مواطني من بُرّمتها كانت التي الرسمية القيادات  من 
العامل أمراء الشعب اليهودي أمام متثيل إذن عىل القادرة اجلهة هي فمن تلك.
خصوًصا، اليهود، ألولئك  الدعم سيوافر الذي ومن الوضع؟ هذا ظل يف
اإلمرباطورية يف املقيمون أولئك املمكنة، األخطار أشد يف باتت حياهتم ممن
عام من نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ شهر حلول  مع لبثت، ما (التي العثامنية
أجزاء يف سائر يعيشون الذين أولئك املحور) بقوى التحقت أن م) 1914)
املذابح من لدورات األخرية األعوام تعرضوا يف اإلمرباطورية الروسية (ممن
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ممن أوُربَّة الوسطى الرسمية) وأولئك املوجودون يف اجلهات من هبا املوحى
األوىل حًرصا. احلرب هذه التي خاضت معارك اجليوش يف طريق وقفوا

Shmaryahu) شامرياهو ليفن تعرض أن حدث األوُرّبية احلرب اندالع لدى
the Action Committee / العاملية الِصْهَيْونيَّة املنظمة يف العمل (جلنة من (Levin

كان يقوم برحلة املتحدة حيث الواليات يف والتجاهل لإلمهال (of the WZO

Louis) ليبسكي لويس إىل االنضامم إىل سارع َفْوِره وِمْن املحارضات. إللقاء
Federation of األمريكان/  الصهاينة ل(احتاد التنفيذي  املدير (Lipsky

الوضع لدراسة (Jacob de Hass) هاس دو وجاكوب (American Zionists

لويس مكتب إىل برقية وصلت أيام غضون ويف طوارئ.  خطة واجرتاح
:(Louis Brandeis) ْبَرْنَدْيس

تعرض العمل. جلان تشتت  برلني. يف الِصْهَيْونيَّة القيادة مقر  تفكك
العسكرية اخلدمة إىل الصهاينة دعوة جراء للشلل األوُرّيب التنظيم
ملمثيل استثنائي مؤمتر  لعقد  اإلحلاح شديدة حاجة ثمة اجليوش. يف
السيايس الوضع لدراسة ليفن شامرياهو مع األمريكيني الِصْهَيْونيَّة
مجيع التضحيات كابدوا ِفَلْسِطْني. مؤسسات وإنقاذ اإلداري االقتصادي

آب(1). الثالثني من مرسيليا بنيويورك. برقية فندق إىل للحضور

األخري اسم طرح اعتزامه  شفاهًيا، ْبَرْنَدْيس،  هاس دو  جاكوب أبلغ
لرئاسة املؤمتر.

(اهليئة من يفعله كان بام تفويض عىل حصل  ليفن أنَّ القول نافل ومن
هيئة وهي  (European Zionist executive األوُرّبية/  الِصْهَيْونيَّة

لإلمهالالتنفيذية أن تعرضت لبثت ما أهنا غري كوبنهاغن، يف اجتمعت بعيد ذلك بالية
برصيح العبارة. انقالًبا حصل كان بعد. ما فيام عملًيا والتجاهل

كان، كام وايزمن حاييم يدعى الِصْهَيْونيَّة من القيادة أوُرّبًيا عضًوا أن غري
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كوبنهاغن منظمة بإرصار مشجًعا األمريكية.  للمبادرة التأييد شديد رأينا،
مرتبطني كانا ومصرينا  قدرنا «أّن الحًقا اعرتف كام ومعتقًدا،  (احلياد) عىل
القيادة مع الصلة قطع إىل بساطة وايزمن بكل بادر الغربية» بالديمقراطيات
بذور أحشائها يف حتمل التي «ربام كانت هيود أمريكا واعرتف بقيادة األوُرّبية

'اخللود'».
عام من أغسطس / آب  يف كانت، العاملية الِصْهَيْونيَّة قيادة  فإن وهكذا
جمموعة صغرية عديمة اخلربة ملصلحة حمدد غري ألجل قد حسمت (1914 م)

ْبَرْنَدْيس. لويس قيادة حتت اليهود األمريكيني، من

أمريكا حتل عىل ) الِصْهَيْونيَّة 2 . 5 . 2

عام (1914 م) يف األمريكي بفرعها الِصْهَيْونيَّة مستقبل بارتباط القول كان
األمريكان اليهود تعداد كان الوقت ذلك ففي التفاؤل. من كبًريا قدًرا يتطلب
الذي األمريكان الصهاينة السنوي الحتاد املؤمتر وقيل يف ماليني. ُزَهاء ثالثة
تزيد كانت العضوية إن م): 1914) يونيو عام َحِزْيَران/ يف روتشسرت يف عقد
تتجاوز العائدات (12500) اقرتحت موازنة تبلغ وقد .(14000) عن قليًال

دوالر. (2600) تبلغ أن املتوقع
ثامنينيات عقد من األوىل يف السنوات أوُربَّة ليهود اجلامعية اهلجرة بدء قبل
مليون ربع من صغرية مؤلفة جالية إال أمريكا هيود يكن عرش،مل القرن التاسع
أصبحوا ولكنهم األم، لغتهم األملانية يتكلمون كانوا هؤالء ومعظم فقط. نسمة
من %90) الدين حيث من إصالحية  األكثرية وكانت  باإلنغليزيَّة. طليقني
إىل أسعد «ربام أهنا منتمية االعتقاد يف ودائبة إصالحية) كانت األمريكية الكنس
أن املسبوقة غري «السعادة» تلك لبثت وما للشتات». الطويل التاريخ يف جالية
بني املمتدة خالل الفرتة اليهود من مليونني ُزَهاء وصول جراء للخطر تعرضت
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وكلهم الوسطى، أوُربَّة من تقريًبا مجيعهم (1914 م) كان و م) عامي (1882
(األرثوذكس). من بأكثريتهم كوهنم إىل إضافًة اليديش لغة يتكلمون تقريًبا

فقد م) (هيودي األملان أمريكا هيود إىل بالنسبة لغز كامل وهي 'الِصْهَيْونيَّة' أما
يف إال املوضوع عىل األميون يتنبه ومل املهاجرين اجلدد. من قلة ضمن أمتعة أتت
صحيفتي يف رئيسة مقاالت ظهرت حني عرش التاسع القرن تسعينيات أواسط
التي ‹Literary Digest ،داجيست وليرتري ‹Harpers Weekly ويكيل/ ‹هاربرز
أوًال العربية  بإحياء متمثلني كانا الصهاينة أهداف من  «اثنني أن الحظت
املتحدة الواليات يف اهلِرْتِسلية الِصْهَيْونيَّة تاريخ أما ثانًيا»(2). ِفَلْسِطْني واستعامر
the Zionists Federation نيويورك] صهاينة ([احتاد تأسيس مع رسمًيا فيبدأ
بادر أشهر وبعد بضعة (1897 م). نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ يف (of New York

لتشكيل احتاد يف نيويورك االجتامع إىل ِصْهَيْونية مجاعة مئة لُزَهاء هش حتالف
غوهتايل ِرتشارد األستاذ اجلامعي هو رئيسه األول كان األمريكان للصهاينة
إصالحي حاخام األول وسكرتريه كولومبيا، جامعة من (Richard Gottheil)
األعضاء عدد بلغ م) 1905) عام  حلول ومع  وايز. ستيفن يدعى شاب
صغرية متفرغني هيئة  لدعم يكفي ال يكاد ألًفا، (25) الورق عىل املسجلني

.‹Maccabean ‹[املكايب] اسم محلت شهرية وجملة
ظاهرة االنشقاقات ِهرْتِسل عىل تيودور تنبيه مبكر جًدا وقت يف جرى لقد
هيودًيا أوفد م)  1901) عام ففي األمريكان. الصهاينة صفوف بني املتفشية
أمريكا إىل هاس، دو جاكوب يدعى هولندية، سفاردية أصول من بريطانًيا
وصل م) 1905) عام حلول ومع  الِصْهَيْونيَّة. الصفوف توحيد إىل للسعي 
أخرى مرة أن تدهور لبث ما الرقم ولكن عضو، إىل (25000) عدد األعضاء
اجلوهر، حيث من األمريكية، الِصْهَيْونيَّة احلركة كانت  النصف. ُزَهاء إىل
بمهامت قيامها انتظار يمكن كيف كان اهلِرْتِسلية. للِصْهَيْونية تبشري دائرة حمض

متويل فعالياهتا اخلاصة؟ عن عاجزة وهي العاملية احلركة
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( 1856 – 1941 م ) برنديس 3 ) لويس دمِبتز . 5 . 2

يف جمموعة واحدة عضًوا وعرشون ثالثة أمريكا إىل أتى م) 1849) عام يف
وِفْهله ْبَرْنَدْيس عائالت هي ومتداخلة مرتابطة عائالت ثالث إىل ينتمون
ضواحي من جتارية هيودية عائالت كانت لقد .(Dembitz) ودمبيتز (Wehle)
لبثت وما  وجيزة، لفرتة  انترصت التي الليربالية القضية مع متعاطفة  براغ،
أشهر خالل النمساوية اإلمرباطورية أرجاء خمتلف يف للقمع تعرضت أن
جديدة عن جماالت عن بحثها وخالل املضطربة. م) 1849 -1848) عامي
انتقلت أفرادها، برؤوس تدور املختلفة التي كانت التجارية للمشاريع واعدة
ذلك، بعد إنديانا وإىل أوًال، أوهايو إىل احلدود، أجزاء مأهولة من إىل العائالت

أخًريا. بوالية كنتكي لويزفيل وإىل
الثالث يف لويزفيل يف (Louis David Brandeis) ْبَرْنَدْيس لويس ديِفد ولد
أدولف أبوه  كان م).  1856) عام من نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ من عرش 
النجاحات من سلسلة طويلة لبث، بعد ما Adolf) تاجًرا Brandies) ْبَرْنَدْيس
وابنه ْبَرْنَدْيس إيه باسم: ُعرفت باملفرق بيع مؤسسة امتلك أن واإلخفاقات،
(Alfred Brandies) ألفِرد هو 'االبن' كان (حيث (A. Brandeis and Son)
من اإلكثار بنعمة يتمتع أن مادي، واستطاع يرس لويس يف نشأ لويس). شقيق

والتعليم. السفر
والدة يف طرف اليشء بعض أقوى الرتكة الفكري من الثقايف اجلانب كان
فشقيقها .(Frederika Dembitz Brandeis) ْبَرْنَدْيس دمبِتز فردريكا أي: لويس،
واسعة، اهتاممات كان باحًثا ذا (Lewis Naphtali Dembitz) دمبِتز نفتايل لويس
العلوم جمال ويف والقانون، والتاريخ والفلسفة اللغات ميادين يف خصوًصا
الكنتكي ‹[القضاء كتاب ومؤلف القانون، يف متخصًصا باحًثا وكان أيًضا.
الرق إلغاء دعاة أحد وبصفته املعروف. ‹Kentucky Jurisprudence املرجعي]
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مندوًبا كان كام كنتكي، اجلمهوري يف احلزب تأسيس عىل ساعد املخلصني،
اجلمهورية. لرئاسة (Abraham Lincoln) لنكلن أبرهام اختار الذي املؤمتر إىل
الناطقني اليهود املتدينة من غري العائلة املندجمة هذه أفراد بني من الوحيد وكان
املراهقة مرحلة (األرثوذكسية) يف اليهودية انتحال إىل سعى الذي باألملانية، 
وكان اليهودية، عن معمقة مؤلفات كتب وقد ورًعا. متديًنا وأصبح عمره، من
Orthodox Jewish لليهود األرثوذكس/ املشيخاين أمريكا (احتاد لرئيس  نائًبا

أمريكا. يف (Congregational Union of America

أيامها فمنذ ْبَرْنَدْيس. لويس بيت يف تراعى السبت أيام طقوس  تكن  مل
والذوبان يف االندماج طريق عىل َها شوًطا طويًال العائلة كلُّ قطعت أوُربَّة، يف
لويس، أن غري أمريكا. يف مستمرة ظلت هذه التقدم وعملية املجتمع. بوتقة
لألجداد، ما الديني املوروث إزاَء صوتا املرء يكون أبوا حيصل غالًبا حني كام
استذكر الحقة سنوات ويف املتدين. خاله مثال إىل نفسه منجذًبا وجد لبث أن
يوم لقدوم دمبِتز لويس خايل  استقبال متيزان كانتا اللتني والرهبة «البهجة 
أن لويس للنظر الالفت من كان يمتثله له»(3). الذي الورع إضافًة إىل السبت
تكريًام دمبِتز إىل الثاين بتغيري اسمه العمر من العرشين دون وهو رسمًيا، قام،
من التدين املعتمد عدم مثال املراهقة سن يف تبنى فإنه ثانية ناحية ومن خلاله.

يقال ومما أبويه.
اجتامع حلضور مرة مرتني، سوى  الكنيس يف قدمه يضع مل لويس أنَّ
ِزخرون كنيس زار حني ثانية ومرة  م) 1916) عام  بتسبورغ يف ِصْهَيْوين 

م)(4). 1919) عام روحوفوت بِفَلْسِطْني ياكوف يف
(Dresden) بأملانيا، درزدن جامعة يف اجلامعي تعليمه ْبَرْنَدْيس لويس تلقى
لبث وما هارفارد. بجامعة احلقوق مدرسة  يف  الدراسة ملتابعة يعود أن قبل
املحامني وكبار األساتذة بني احلامة األنصار من الكثري أكسبه هنا أن املمتاز سجله
.(.Oliver Wendell Holmes Jr) هوملز االبن وندل أوليفر األستاذ بمن فيهم
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التي البوسطنية، الفكرية من دخول األوساط متكينه إىل بدوره ذلك أدى وقد
(برامهة وأحفادهم (البيوريتانيني) أبناء هليمنة خاضعًة األيام، تلك يف كانت،
الكنيسة إىل غري منتسبني يعرفون، كانوا كام (Brahmins of Boston بوسطن/
صعيد عىل امللحوظة م) (بيوريتانيته يف  مستمرون ولكنهم بعد، بأكثريتهم
حقوقية ناجحة رشكة يف تأسيس صعوبة أّي لويس جيد مل األخالقي. نزوعهم
االجتامعي النجم مع باالشرتاك (Brandeis and Warren / وْبَرْنَدْيس (وارن
بوسطن أندية عضوية عىل احلصول  يف وال (Sam Warren) وارن  سام
.(The Exchange إكستشينج/ و(ذ (The Union يونيون/ (ذ فيها بام احلرصية،
واملسألة بعٌض. بالغ كام يكون هيودًيا» عن أن متاًما أنه «توقف صحيًحا ليس
تكمن،باألحرى،يفأنهمليشعر،مع«استغاللهعالقاتهاليهوديةاألملانيةيفبوسطن
ومل اليهود األملان.. ُزُبنه مع االجتامعي التعايش إىل.. باالضطرار عمل.. وسيلة
Boston Jewish اليهودية/ بوسطن (مجعية يف  دور بأي  االضطالع إىل يبادر
تأِت مل ‹The Jewish Encyclopaedia [املوسوعة اليهودية]› أن إىل إضافًة (Society

اسمه»(5). ذكر عىل
التقدمية مثاليته أما  مليونًريا. الرجل  أضحى م)  1910) عام حلول مع
عن املصلحة دفاًعا جماًنا يعمل الشعب) إذ أصبح (حمامي متنفًسا وجد هلا فقد
وتنظيم االدخارات، ومصارف  النقل، بامتيازات تتعلق قضايا  يف ة العامَّ
1912) عام وقبل األخرى. األمور من  والكثري  واألجور،  العمل  ساعات
بات نصًريا ملا بصفته القومي النطاق عىل مشهوًرا أصبح غري قصري، بوقت م)

التقدمي. للتيار (New Freedom اجلديدة/ جناح (احلرية باسم يعرف
William Hord Taft, 1909-) تافت هورد لوليم الرئاسية الفرتة  خالل 
الشخصية العوامل سائر  أخذ ومع  أشالًء. اجلمهوري احلزب متزق (1913
مطروًحا كان  ما فإن باحلسبان، االختالفات وراء الكامنة الفردية  والضغائن
فاصًال ا خط� شكل الذي السياسية الفلسفة صعيد عىل أسايس التباين عىل نحٍو
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الرصاع هذا ويف الثانية. الناحية من و(التقدميني) ناحية من (املحافظني) بني
وثيق مع نحٍو عىل ومتحالًفا التقدمي، الطرف يف بوضوح ْبَرْنَدْيس واقًفا كان
احلاكم (Robert La Follette) ال فوليت روبرت وهو الطرف هذا أبطال أقدم
وقام الوالية. تلك  عن حايل  شيوخ جملس وعضو وسكنسن لوالية السابق
National Progressive Republican / القومية التقدمية (عصبة اجلمهورية بدعم
أداًة م) عام (1910 من األول كانون يف َست ُأسِّ التي التابعة لالفوليت (League

و (1911 م) عامي (1910 وخالل للرئاسة. الرتشح من الفوليت لتمكني
الواليات، عرب جمموعة من فوليت ال ملصلحة حمارضات إلقاء جولة م) بارش
فراح اَحلْلَبة، م) 1912) أوائل عام مع حلول دخل، روزفلت تيودور أن غري
تيودور روزفلت أن ومع يتضاءل. اجلمهوريني صفوف بني لالفوليت التأييد
ا محيمي� صديًقا شخصًيا فوليت، لال وفًيا بقي ْبَرْنَدْيس فإن وده وخطب غازله
فوليت ال حزب واضًحا أن أصبح نفسه، حتى بعد أن الوقت يف وحليًفا سياسًيا
السابق الرئيس  تسمية أجل من  عنه التخيل عىل عازًما كان حًرصا التقدمي
بات اللحظة ومن تلك اجلمهورية. لرئاسة مرشًحا والنشاط باحليوية النابض
املرشح رؤية ساحة ْبَرْنَدْيس داخل سمعة يف الكامن اجلوهري السيايس الذخر

.(Thomas Woodrow Wilson) ولسن توَمس ُودرو الديمقراطي،

1856 - 1924 م ) ) ولسن 4 ) ُودرو . 5 . 2

وعن ناحية من مباَرشة إسكتلندة، من ولسن ُودرو توَمس أسالف  جاء
ولسن جيمس أبيه جد غادر وقد الثانية. الناحية من الشاملية إيرلندة طريق 
بنسلفانيا إىل قادًما م) 1807) عام (Down) يف دون مقاطعة (James Wilson)
أما للوالية. الترشيعي اجلهاز يف لفرتة حيث عمل ذلك، بعد وأوهايو أوًال،
والدارسني من الباحثني عريقة عائلة من ولسن ُودرو حتدر فقد األم ناحية من

إسكتلندة. يف الربوتستانتيني (Presbyterian) املشيخيني والوعاظ
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Thomas) رغلز ولسن توَمس واسمه الالحق، مجهورية رئيس والد كان
من الكثري يف التعليم رسالة بني مجع التعليم واسع رجًال (Ruggles Wilson

(Presbyterian ministry) املشيخية والكهانة العلوم فيها بام املختلفة امليادين
ولسن ُودرو توَمس والدة ولدى (1849 م). عام بالوقف عليها التي حصل
(الكنيسة كاهن  أبوه كان م) 1856) األول كانون من والعرشين  الثامن يف
الفريجينية. (Staunton) ْسُتونتن  يف املتفرغ (Presbyterian church املشيخية/ 
توَمس تابع حيث اجلورجية (Augusta) أوغستا إىل العائلة انتقلت عامني وبعد
ويف .(First Presbyterian Church األوىل/ املشيخية (الكنيسة يف كهانته ولسن
العائلة إىل انتقلت العمر، من عرشة الرابعة ُودرو يف حني كان م) 1870) عام
الالهوت مادة أستاذ األب أصبح حيث اجلنوبية، كروالينا بوالية  كولومبيا 

املشيخية. احلوزة الرعوي يف
(ابن كونه واقع يف كامن فهمه أن مفتاح حقيقة تأكيد ولسن ُودرو كرر لقد
والورع بالتقوى مفعم منزل تنشئته يف متت .(son of a Manse القس/ منزل
ذات التالوة من كبري قدر ثمة كان هبا. مولًعا بالكتب مآلَن  كونه إىل إضافًة
الالهوت واملعارف، معارف الصاخب حول الكتب والنقاش الصوت املرتفع
جهة من العلوم ومعارف جهة، من  القديمة واآلداب  األخالقية والفلسفة
كانت الكلية للرحيل إىل جاهًزا فيه ُودرو أصبح الذي ومع جميء الوقت ثانية.

بالتأكيد. مل تكن ثرية وإن وراحة، يرس العائلة تعيش يف
عن  ذكرياته وهي أال ولسن ُودرو حياة تشكيل يف أخرى أسهمت قوة ثمة
الكنيسة من اجلنويب الفرع اتبع يف الشامل، مع والدته احلرب األهلية. فوالده،
ومع اجليش االحتادي. قسيًسا يف م) وعمل 1861) يف انقسمت املشيخية حني
كيل يف شبه نحٍو عىل متت م) 1883) عام بعد العملية ولسن حياة ُودرو أن

بقيت جنوبية. األساسية والسياسية شخصيته األخالقية فإن الشامل،
(College Davidson) ديِفدسن كلية اجلامعية يف دراسته ولسن ُودرو تابع
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ثم ومن أوًال  م) 1874-1873) اجلنوبية بكروالينا تشارلوت من  القريبة
القانون درس برنستن التخرج يف وبعد .(Princeton, 1874-9) برنستن يف
املحاماة ممارسة  يف النجاح متميزة مهمة ذلك وأتبع فريجينيا، جامعة يف
بقي الذي البحثي العامل إىل عاد م) 1883) عام اجلورجية. ويف أطالنطة يف
جون ويف جامعة عمره. من اخلمسينيات يف السياسية حياته بدأت إىل أن فيه
التدريس أعامل جاءت السيايس. واالقتصاد التاريخ ببِلتمور، درس هوبكنز

صغرية كليات يف
برنستن إىل م)  1890) يف عاد ذلك وبعد الدكتوراة، شهادة انجازه بعد

والسياسة. للقانون أستاًذا
التنامي دائم مجهوًرا حمارضاته إىل واجتذب أستاًذا عظيًام نجاًحا لقد حقق
يستهان ودخًال ال شهرة اكتسب ويف الوقت نفسه جًدا. كبًريا أصبح لبث أن ما
وخطيًبا فيام مقاالت، وكاتًبا األمريكي، يف التاريخ لكتاب جامعي مؤلًفا هبام
املوضوعات واسعة من عن طائفة البالد أرجاء سائر يف ومتحدًثا الوالئم، بعد

اجلامعات. ودور والسياسة األخالق وفلسفة األدب مثل
الذي للدين شديد اإلخالص عىل أنه كان حياته عن كل املرجعيات تتفق
العائد النشاط فعاًال يف وكان يومًيا، ‹الكتاب› يقرأ كان فقد عليه. تنشئته متت
بأن جديرة حيايت كانت «ما قال:  ألحد أصدقائه  كتبها رسالة ويف لكنيسته.
كل رأيت لقد وبسيًطا. نقًيا اإليامن ولوال للدين، الدافعة القوة لوال  تعاش 
ثمة أناس مني.. شعرة واحدة هز تؤدي إىل إزاَءه دون أن املطروحة اآلراء حيايت
وجيعل والطبيعة منافًيا للعقل ذلك يل يفهمون. يبدو ما إال بمقدار يؤمنون ال

الناس»(6). هؤالء مثل ألجل احلزن شديد إنني للكون.. معياًرا فهمهم
للجامعة. رئيًسا برنستن جامعة عمداء انتخبه جملس م)  1902) عام يف
إىل مستند عال لتعليم كلها حياته الزمته برؤيته التي الدوام عىل كام وملتزًما
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املنتظم بحضوره والعاملني للطالب مثًال والداعم، رضب اخلالق بالرب الثقة
األسبوع. الصلوات بنفسه مرتني يف قيادة تويل عىل ا حق� ودرج بل للقداس،
وبوضوح، برنستن، جامعة تبقى أن عىل مصمًام كان نفسه  الوقت ويف
كان الالهوت فقد خيص فيام أما فروعها. مجيع احلديثة يف املعارف طليعة يف
كان «حيث الالهوت كلية املحافظني يف قوة اختزال بنجاح يف العمل يعني هذا
'األصولية' من احلرب اجلبهة عىل باالحرتام متتًعا األصوات أكثر من بعضهم
قرارين عىل احلصول  يف نجح لقد  احلكام. جملس يف وحلفائهم  الالهوتية»
عام نجح يف كام الالهوت، كلية يف األول والكاثوليكي األول اليهودي بتعيني
جامعة بأن قىض رسمي قرار اختاذ إىل باملبادرة املجلس إقناع م) يف 1906)

طائفية. غري برنستن مؤسسة
عىل للقادة تدريب ميدان اجلامعة جعل موضوع عن خطاب ولسن المس
التقدمية للِحْقَبة العائد األمريكي فاجلمهور وتًرا حساًسا. الديمقراطية ممارسة
الديمقراطية. للقضايا أنصاًرا السياسة يف الباحثني كون فكرَة سلًفا مدمًنا كان
نيوجرييس والية يف القادة السياسيني تشجع سابقة أكثر من كان هناك ومن َثمَّ
وقت ويف مرموقة. سياسية بصفته ثروة بالرئيس ولسن بالتفكري الرشوع عىل
ِجم الديمقراطي،  نيوجرييس جهاز رئيس قام م) 1910) إىل يعود مبكر
الرتشيح) يعني (ما تأييده  عليه ليعرض ولسن بمفاحتة (Jim Smith) ْسِمث

نيوجرييس. والية مرشًحا ديمقراطًيا لشغل منصب حاكم
املوافقة عىل مثًال،  رافًضا، يف خط اجلهاز، يسري أن بعناد أبى انتخابه بعد
يقاوم إزاء ال نفوذ تأسيس يف نجاًحا وحقق جملس الشيوخ. لعضوية مرشحه
من املفتاحية للتدابري اجلامهريي  الشعبي التأييد  توليد عرب الترشيعية  السلطة 
التقدمي َناَمج الَربْ مع منسجمة التدابري تلك معظم وكانت الترشيعي. َبْرَناَجمه
وتعويضات الفساد مكافحة وقانون االنتخابات األولية قانون مثل للمرحلة:

وغريها. العامة املرافق وتنظيم العاملني
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لوالية شاملية الديمقراطية الواليات حكام جًدا من قليل عدد من وكواحد
يف عند احلزب اجلمهورية لرئاسة جذاًبا مرشًحا الرجل الشامل،كان كربى يف
عىل اجلمهورية يف الصفوف االنقسام عنى فقد نفسه الوقت م). ويف 1912)
م) 1896) منذ عام األوىل، َة املرَّ كان الديمقراطي الرتشيح أن القومي الصعيد

اللعاب. يسيل هلا غنيمة

وبَْرنَْديْس ولسن ( 5 . 5 . 2

التقدمي الصف موقع له يف عىل خلق م) 1912) يف تركزت مهمة ولسن
أناس عن موقف (جفرسونًيا) أو ديمقراطًيا موقًفا يميز العامة، القضايا  من
اللقب أكثر استحقاًقا وبدوا منه، مدة أطول العامة احلياة يف كانوا أن سبق هلم
نظر وجهة يستكشف برسول يبعث  أن املنطقي من كان َثمَّ ومن (تقدمي).

ولسن. محلة بخدمة إمكانية قيامه أكثر، مباَرش نحو عىل ْبَرْنَدْيس، لويس
ِهرْتِسل أوفده الذي نفسه هاس دو جاكوب سوى املبعوث يكن مل
الِصْهَيْونيَّة تشكيل مهمة يف م)  1902) إىل  يعود  سابق وقت يف  أمريكا إىل
حًرصا ْبَرْنَدْيس لويس سيفاتح نفسه هاس دو جاكوب وكان األمريكية.
االضطالع بمسؤولية األوُرّبيني الصهاينة طلب بشأن تقريًبا بالتامم بعد عامني
سكرتًريا م) 1902) عام منذ استمراره ومع املؤقتة. التنفيذية اهليئة رئاسة
‹بوسطن حترير رئيس فأصبح ُقُدًما هاس دو سار األمريكان، الصهاينة الحتاد
1912) العام ذلك ويف صيف .‹Boston Jewish Advocate آدفوكيت/ جويش
The National Democratic / الديمقراطية القومية (اللجنة استأجرته  م)
املؤممني املواطنني بني صفوف و«ليعمل التربعات، مجع يف Committee) ليسهم

مباَرشة مواجهة إثر أسابيع، بضعة وبعد الديمقراطيني»(7). املرشحني ملصلحة
وافق ْبَرْنَدْيس عىل م) 1912) عام آب من الثامن والعرشين يف الرئيسني بني

ولسن. ملصلحة واملحارضات اخلطب إللقاء برحلة القيام بمهمة االضطالع
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ولسن قيام إمكانية  عن مطلعون  مراقبون حتدث  ولسن، انتخاب بعد
الشديد، اإلغراء مع األخري، أن غري العام، املدعي ملنصب  ْبَرْنَدْيس باختيار
العداء شديد أنه عىل  إليه ُينظر كان ْبَرْنَدْيس إنَّ يقول: استنتاج إىل توصل 
مستشاًرا بصفته دوًرا ذلك، مع ى، أدَّ ْبَرْنَدْيس ولكن والتجارة. لألعامل
املقيدة الترشيعات مشاريع وضع  يف ملحوظ، نحٍو عىل أسهم،  إذ لولسن
حياة داريس عميد نظر يف أصبح، فقد ا وحق� األمور. من وغريها للرشكات

اجلديدة». الرئيس للحرية Arhthur) «املهندس Link) لِنك آرثر ولسن،
ذا شأن عامًال احلال، بطبيعة والوثيقة، احلميميَّة العالقة هذه معرفة شكلت
عىل املؤقتة اهليئة التنفيذية قيادة بعرض وليفن هاس دو اختذه الذي القرار يف

م). 1914) يف آب عام ْبَرْنَدْيس

ة والِصْهَيْونيَّ بَْرنَْديْس لويس ( 6 . 5 . 2

م) إىل 1912) عام من اليوم اآليب ذلك يف هاس، دو حني انطلق جاكوب
رأس يف كان الديمقراطية، القومية اللجنة عن نيابة إليه، للتحدث ْبَرْنَدْيس
هنري مورغنتاو ليس وبالتأكيد اللجنة، أمام عنه يفصح ثان مل هدف الرجل
ْبَرْنَدْيس لويس رواية وحسب للحملة. املايل الرئيس (Henry Morgenthau)
الالحقة، القليلة  األيام خالل األصدقاء بعض إىل موجهة رسائل يف للقصة
احلقيقة، كذلك يف يكن مصادفة ولكنه مل يف منعطف بدا مل يدخل فإن احلديث
ْبَرْنَدْيس كان حني يف باحلملة املتعلقة  األمور مناقشتهام من فراغهام بعد إال
دمبِتز لويس عىل هاس دو طرح  القطار. حمطة إىل هاس دو بإيصال يقوم 
1907) عام املتوىف دمبِتز بلويس عالقة  ذا كان ما إذا حول  سؤاًال ْبَرْنَدْيس
الواضح من املشرتكة. الِصْهَيْونيَّة نشاطاهتام جيًدا خالل عرفه نبيًال) م) (هيودًيا
أدار إنه حتى املحبوب، خاله إىل اإلشارة هبذه التأثر كان شديد  ْبَرْنَدْيس أن
باقي فيه َسَلَخا الذي الكوخ إىل دو هاس معيًدا هبا وانعطف السيارة ببساطة
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ِهرْتِسل، تيودور  قصة رواية الذي عكف عىل الرجل إىل يصغي  وهو النهار
كانت أمريكا.  يف هلِرْتِسل مبعوًثا اخلاصة هاس دو  ومغامرات بازل، مؤمتر
خالل ودو هاس ْبَرْنَدْيس بني األحاديث طويلة من سلسلة حلقات أوىل هذه
هاس لدو األبدي» «شكره عن ْبَرْنَدْيس حتدث بعد وفيام  التاليني. العامني

األمريكية»(8). الِصْهَيْونيَّة يعده «صانع كان الذي
وبال وعي، عىل بوعي السابق، العقد غضون يف ْبَرْنَدْيس، لويس عكف
التي واخلربة  املعرفة هوة ردم  متعمًدا ومعتقداهتم،  أمريكا هيود حياة دراسة
عنها. ومنفصلة حياهتم عن خمتلفة واخلاصة العامة حياته إبقاء يف دأبت
نتيجة إال عملًيا تأته مل أهنا حقيقة  يف ْبَرْنَدْيس ِصْهَيْونية فهم مفتاح ويكمن
ُشَباط/ يف رسالة فقد كتب األصولية. التقدمية لعقيدته حديًثا طبيعية مكتشفة
(Bernard Gerson Richards) ِرتشاردز ِغرسن بِرنارد إىل م) 1911) فرباير
املقام يف الِصْهَيْونيَّة، احلركة مع تعاطفي «يستند اآليت: ‹[املكايب]› حترير رئيس
حتركه عظيًام، شعًبا بأن اإليامن عليها، وإىل املثالية النبيلة التي تنطوي إىل األول،
أحوال حتسني بدور مهم يف يضطلع أن املثالية، جيب الفكرة هذه ملثل احلامسة

العامل»(9).
السابع بتاريخ رسمًيا الِصْهَيْونيَّة بوسطن رابطة إىل ْبَرْنَدْيس انتسب لويس
أداء بارش م) 1914) وخالل صيف م) 1913) عام أبريل َنْيَسان/ عرش من
م) 1915) عام ويف وفلسفة. نظرية الِصْهَيْونيَّة، عىل لالطالع مكثف َبْرَناَمج
ما (Zionism as Patriotism وطنيًة] ([الِصْهَيْونيَّة بعنوان له خطاب يف أعلن

ييل:
ضعيفة. باليهود واليهودية صلتي كانت حيايت من األكرب اجلزء خالل
إذا عامَّ احلني واآلخر بني التساؤل باستثناء بمشكالهتم، كثًريا أفكر مل
حق لنا املضياف البلد هذا يوافرها التي الفرص نقّدر حياتنا، عرب كنا،
األمريكية. النزعة منظار  عرب تتم الِصْهَيْونيَّة إىل  نظريت كانت قدرها. 
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اليهود بأن العمليتان واملالحظة التجربة أقنعتني الزمن مرور ومع
استثنائي نحٍو عىل مؤهلني وشخصيتهم، تقاليدهم بسبب كانوا،
علينا، أن  تدرجيي نحٍو عىل يل  اتضح وقد األمريكية. املثل  الحتضان
أفضل، هيوًدا ولنصبح أفضل، هيوًدا أن نكون جيدين، أمريكيني لنكون

صهاينة(10). نصبح أن علينا َيَتَحتَّم
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' ' ابن بيت القسيس ( 6 . 2

األمريكية ة الِصْهَيْونيَّ احلركة قيادة يتسلم بَْرنَْديْس لويس ( 1 . 6 . 2

كامًال جيًال يتجاوزون ْبَرْنَدْيس، إىل بتحوهلم الرسميون، الصهاينة كان 
ظل يف تشهد، األمريكية  الِصْهَيْونيَّة  كانت الذين املخلصني الصهاينة من
مهتدًيا عليهم مفضلني السابق، العقد مدى  عىل مّطرًدا تدهوًرا توجيهاهتم،
قبل ْبَرْنَدْيس، بادر  الوضع، هبذا الكامل إحساسه من وانطالًقا حديًثا.
أهليته «عدم عن  الكالم إىل م)  1914) آب  يف االجتامع رئاسة عىل املوافقة
اجلهل شديد إنني كبري..  حد إىل اليهود عن منفصًال «بقيُت  املهمة»:.. هلذه
ْبَرْنَدْيس وبعدها انخرط إال، ليس للمحارض ذلك قال لقد اليهودية». باألمور

العمل». يف
دوالر ألف  مئة مبلغ بجمع اللجنة بإلزام قىض قرار  اختاذ  تم  ما رسعان
نحٍو وعىل مىض. فيام  سنوًيا املجموعة املبالغ أضعاف  سبعة ُزَهاء لِفَلْسِطْني،
باللغتني النسخ بآالف صدرت رسالة الفعلية بتوزيع ْبَرْنَدْيس قيادة بدأت مباَرش
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The Provisional) املؤقتة التنفيذية اللجنة تشكيل عن معلنة واإلنغليزيَّة اليديشية
احلركة. ْبَرْنَدْيس لويس قيادة وبداية (Executive Committee, PEC

أمريكا صهاينة إىل
1914/08/31 يف الوالية) (نيويورك نيويورك

مؤمتر ويف أزمة.. يف الِصْهَيْونيَّة إقحام املنظمة إىل أوُربَّة احلرب يف أدت
عام آب من الثالثني يف  بنيويورك ُعقد األمريكان للصهاينة استثنائي
A/ الِصْهَيْونيَّة العامة للشؤون مؤقتة تنفيذية (جلنة تشكيل تم م) 1914)
لتعمل (Provisional Executive Committee for Zionist Affairs
واجبات إن الصهاينة: أهيا ثانية. االجتامع إىل النشاطات جلنة تعود حتى
احلصول فوًرا من أجل كل عصب الضغط عىل من بّد ال جليلة. الساعة
حتريك بادروا إىل حركتنا. لرخاء األسايس الدوالر مئة ألف مبلغ عىل
كل يف املجرب شعبنا فإن يعلم؟ من تأخري.. دونام منظامتكم مجيع آلية
فوق األصداء  املرتددة الِصْهَيْونيَّة رسالة سامع لدى معنا هيب مكان
والسالم، العدالة، سبيل  يف للكفاح واحد رجل  هبة املعركة، ضجيج

للشعب والوطن اليهوديني(1). واحلرية

للنقاش املطروحة املسائل طليعة يف الِصْهَيْونيَّة القضية  جلعل مسعى ويف
الوقت املحارضات. ويف إللقاء البالد أرجاء شملت بجولة ْبَرْنَدْيس العام قام
حترير رئيس (Norman Hapgood) هبغود نورمن صديقه جتنيد عمد إىل نفسه
الذي ‹ Zionism in Crisis أزمة] يف ‹[الِصْهَيْونية مقال لكتابة ويكيل› ‹هاربرز
وأعقب م). 1914) أيلول/ سبتمرب من والعرشين السادس يف املجلة نرشته
تقديم مع املتفقة املقاالت من الكثري صدور التالية، القليلة  األشهر يف ذلك،
املتعوملة األمريكية التقدمية النزعة قضية من جزًءا بصفتها الِصْهَيْونيَّة ْبَرْنَدْيس
تضخم ْبَرْنَدْيس قيادة ظل ويف .(globalizing American progressivism)
بعد أن م) 1918) عام يف تقريًبا (200000) العدد فأصبح العضوية حجم

(1914 م). يف فقط عرشين ألًفا كان
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جيل بتجنيد قيام ْبَرْنَدْيس األشهر هو تلك تركة من ثباًتا اجلزء األكثر لعل
هارفارد، [جامعة] يف وَسِطه من منهم  كثري  الشباب، واملثقفني املهنيني من
والباحثني الشباب  واملحامني اخلرجيني، الطالب  صفوف من وآخرون
فرنكُفرتر فليكس من كًال املجموعة هذه ضمت وقد واحلاخامات. اجلامعيني
ماك وجوليان (Benjamin V. Cohen) كوهن وبنَجِمن  (Felix Frankfurter)

وايز. وستيفن (Emanuel Neumann) Julian) وإمانويل نيوَمن Mack)

1874 - 1949 م ) ) وايز 2 ) ستيفن . 6 . 2

ساللة من واملتحدر املجر يف  املولود (Aaron Weisz) فايج آرون هاجر 
عام يف املتحدة الواليات إىل البالد،  تلك  يف مثقفني (أرثوذكس)  حاخامات
اشتغل وقد وايز. ستيفن باسم تذكره سيتم الذي ابنه والدة بعيد (1874 م)
كنس أحد  يف احلاخام مهمة لتويل الدعوة تلقي قبل عامًال، الوقِت بعَض 
كان أباه أّن ومع أمريكا. يف به االلتحاق إىل أرسته دعا وبعدها بُركلن،
الهوت باجتاه أمريكا أن حترك يف لبث فايج ما فإن آرون متعّصًبا، أرثوذكسًيا
كان لقد األمريكية. مع احلياة تكيًفا أفضل رآمها اللذين وممارسته، اإلصالح
اليهودية الالهوتية  (احلوزة أسسوا الذين لإلصالحيني املعتدل اجلناح يف 
منبع أصبحت أن بدورها، لبثت ما التي   (Jewish Theological Seminary /

.(Conservative Judaism) املحافظة اليهودية باسم: املعروفة احلركة
اجلزء أن غري العامة، نيويورك مدارس يف تلقى دراسته ستيفن أن صحيح
تعليمه أما واإلنغليزي. األملاين  األدب يف  املنزل، يف تم تعليمه من األفضل
يف أبيه أصدقاء  من الكثري أقدام عند  خاصة  دروس عرب جاء  فقد اليهودي
لنيويورك، العائدة ُكلدج ستي بكلية التحق اليهودية. الالهوتية احلوزة باحثي
يدي عىل وآداهبا السامية اللغات درس حيث كولومبيا جامعة إىل انتقل ثم
Richard J. H.) غوهتايل ِرتشارد  يدعى متشدد وِصْهَيْوين  مرموق باحث 
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وليتسلم حاخاًما، ليجري وقفه عاد فيينا يف الدراسة من عام وبعد .(Gottheil

وهو م) 1893) عام نيويورك مدينة حاخام يف مساعد منصبه األول الفور عىل
العمر! من عرشة التاسعة يف

يف للوعظ جديد إىل منرب (فايج) وايز انتقل قصريًة، فرتًة وبعد خدمة أبرشيته
هيودية جالية كانت حيث ُأِرِغن بوالية بورتالند يف البالد، من اآلخر الطرف
الربوتستانتي املجتمع أطراف عىل اإلرادة بقوة نفسها عىل حتافظ صغرية
يف الربوتستانت الدين رجال  من معني  عدد كان  أن حدث وقد  وهوامشه.
(Social Gospel االجتامعي (اإلنجيل  عمل من جوانب يف نشطاء بورتالند
جًرسا االجتامعية فعاليته يوظف أن وايز احلاخام فاستطاع به، والوعظ
األوساط يف  فّعاًال برسعة،  أصبح، أن وبعد الرجال. أولئك مع للصداقة 
رئيس عىل رشف املقامة الوليمة حلضور املدعوين أحد بات املحلية، التقدمية
إىل للتحدث الفرصة فاغتنم م) 1903) يف روزفلت  تيودور  اجلمهورية 

(Kishinev) األخرية. كيشنيف مذبحة عن الرئيس
جديدة أبرشية خدمة ليتوىل نيويورك مدينة إىل عاد وايز م) 1907) ويف
أبريل، َنْيَسان/ من عرش التاسع يف رسمًيا تنظيمها جرى  طائفًيا مستقلة
كام األبرشية، جلامعة األول الرئيس هو مورغنتاو هنري كان م).  1907)
البدايات. يف قيادهتا يف زون مربِّ املدينة أعايل من  مرموقون آخرون هيوٌد كان
عام نحبه قىض أن إىل (Free Synagogue) احلر الكنيس خيدم وايز ظل وقد
Stephen S. Wise احلر / وايز ستيفن (كنيس باسم: يعرف فصار م) 1949)
بروتستانت ذوي كهنة مع املنابر تبادل عملية أدت ممارسته .(Free Synagogue

ما أبقاه، طوال وهذا (األرثوذكس) احلاخامات شكاوى إثارة مماثل، إىل تفكري
نيويورك. هيود بني صفوف االستقرار الديني نسف لتهمة هدًفا حياته كلها،

نصًريا وكان ُأِرِغن.  يف  بدأها التي التقدمية فعالياته ستيفن وواصل 
امللونني البرش لرقي القومية  (الرابطة  مؤسيس أحد كان كام للعامل، قوًيا
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The National Association for the Advancement of the Colored People /
فراح نيويورك يف السيايس املشهد  فضح إىل بادر ما ورسعان .(NAACP

احلزبيني املرشحني إزاَء اإلصالح مرشحي داعًام صوته ويرفع الفساد هياجم
كانت تافت هورد لوليم العائد األبيض البيت ويف املحلية. االنتخابات يف
تلك ومجلة اهلجرة، حول نصحه  وطلب التعيينات  شؤون  يف استشارته تتم
إىل بالنسبة خاصة أمهية  عىل تنطوي كانت  التي  اخلارجية السياسية القضايا

اليهودية. اجلالية
هذه يف وايز، احلاخام  وكان قلة. اإلصالحيني اليهود من الصهاينة كان
املبكر التنظيمي العمل  يف نشيًطا وكان استثناًء. الكثري غريها، يف كام املسألة،
املؤمتر خالل بازل يف األمريكان الصهاينة ومثل الِصْهَيْونيَّة، للجامعات
صحيفة إىل املؤمتر أعامل عن تقريًرا وأرسل م) 1898) الثاين الِصْهَيْوين
ظل الذي ِهرْتِسل التقى  وهناك ‹New York Journal جورنال]  ‹[نيويورك
قال ِهرْتِسل أن حياته، يتذكر وايز، طوال بقي ستيفن وقد ذلك. بعد يقدسه
م): 1904 أبريل (َنْيَسان/  حرضه الذي األخري  الِصْهَيْوين  االجتامع يف له،
دولة لرتى ستعيش وايز، يا شاب ولكنك اليهود، دولة ألرى أعيش  «لن 
مات ولكنه الدولة، خلق فيه تم الذي اليوم ليشهد ا حق� عاش وقد اليهود».(2)

زيارهتا. من يتمكن أن قبل م) 1949) يف

ووايز ، ودو هاس ثالثي بَْرنَْديْس ، ( 3 . 6 . 2

عام (1911 م) أوائل إىل يعود ولسن ُودرو مع وايز ستيفن تعامل كان
(الكنيس احلر) عن مجهور احلاخام وايز وجاء ملخاطبة دعوة األخري حني لّبى
أوائل ولسن مورغنتاو إىل هنري وايز بتقديم وقام واُملُثل). (السياسة موضوع
أحد فيصبح إجيابًيا انطباًعا لديه  يرتك أن يف «أمًال بالقول: م) 1911) عام
جًدا صغرية جمموعة من فقد غدا واحًدا الرئاسية». وقد فعل. محلته يف مؤيديه
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املؤمتر، رئيس بعد كام أصبح، للرئاسة، الرتشيح أجل من محلة ولسن مّولت
مورغانتاو عني أن ولسن الرئيس لبث ما بعد، (وفيام للحملة. املالية اللجنة
أي انعقاد وقبل م) 1912) مايو أيار/ شهر حلول ومع تركيا)(3). له يف سفًريا
علًنا ولسن لدعم مستعًدا وايز كان احلزبني الرئيسني] املؤمترين [مؤمتري من

الرئاسية. محلته يف
الرئيس رّشح م) 1916) يناير  الثاين/  كانون من والعرشين الثامن يف
ثم .(The Supreme Court) العليا للمحكة رئيًسا ْبَرْنَدْيس لويس تكنولسن مل  الرتشيح. هذا ملناقشة الشيوخ  جملس  يف استامع جلسات  عقدت
ْبَرْنَدْيس "انتامء" بسبب مسبوق غري نحٍو عىل وحامية  مطّولة املناقشات 
عد جّراء ما يمكن بل أكثرية الباحثني) (حسب رأي ِصْهَيْونيته أو اليهودي،
تسميته الشيوخ بتثبيت جملس يقم ومل .(Antibusiness) لألعامل املناوئة آرائه
تاريخ حتى احلزبية، االنتامءات  حسب ثامنية، مقابل أصوات عرشة بأكثرية
نرشت ْبَرْنَدْيس تسمية وبعد م). 1916) عام مايو أيار/ من والعرشين الرابع
لويس إىل بالنسبة املالئم غري من أن زاعمة افتتاحية مقاالت متنفذة صحف
أما للحركة الِصْهَيْونيَّة األمريكية. بدوره زعيًام االضطالع يواصل أن ْبَرْنَدْيس
«عصابة إىل اخلاصة، أحاديثه يف  كلها، االفتتاحيات محلة عزا الذي ْبَرْنَدْيس
نارشي صحيفة حول مرتكزة إىل االندماج وداعية للِصْهَيْونية، ومعادية خائنة،
أن لبث ما ولكنه اإلمكان، قدر الصاخب التذمر يقاوم تايمز› وظل ‹نيويورك
بتسليم م) قام 1916) يوليو متوز/ يف بفيالدلفيا عقد مؤمتر ففي لألمر. أذعن
إىل ليس، أن «تعييني احلضور إىل طمأن الذي وايز ستيفن إىل الرئاسة منصب

وتقنًيا»(4). اسمًيا تعييًنا إال قلبي، صادًقا ومن أعامق آمل كام معينة، درجة
ظل ْبَرْنَدْيس  أن تؤكد ْنَدْيسية الْربَ املحفوظات يف الوثائق من كثرة ثمة
عام (1941 يف يوم وفاته إىل األمريكيني للصهاينة الفعال وغري املنازع الرئيس
املرئية بني النشطة  الوصل صلة احلني ذلك وايز غدا منذ ستيفن أن غري م).
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الوصول عىل قادًرا يبدو، ما عىل كان، فإنه ا وحق� ورئيس اجلمهورية. الصهاينة
ذات قضايا طارًحا  بسهولة، الكاملة  األخري فرتة خالل ولسن الرئيس إىل
اجلالية لدى القلق أشكال ألكرب مثرية ومسائل يف املناصب، بالتعيينات عالقة

اليهودية.
ُودرو خدمته واصل الذي هاس،  دو ثمة جاكوب كان وايز جانب وإىل
أخرى، قام مهام وبني املهمة. العرقية' 'الكتل مع ارتباط ضابط بصفة ولسن
بالرئيس، خاصة رسية مذكرة بإعداد م) 1916) لعام االنتخايب أوائل املوسم
The Political Situation اليهود] والناخبون السيايس ‹[الوضع عنوان: حتت
«أن بزعم متمثًال للمذكرة الرئيس االستنتاج كان  .‹and the Jewish Voters

احلسابات سائر «تسّد اليهود الناخبني إىل  بالنسبة كانت» اليهودية املسألة
احللول أفضل خلق عىل  القادر هو  ولسن أن  السائد والشعور األخرى،
هيود ناخبون  فيها يعيش التي البلدات مجيع بأسامء قائمة  ثمة املسألة».  هلذه
ألًفا ! أربعون هو العدد أن املذكرة تزعم باملذكرة. مربوطة املتحدة الواليات يف
عىل هاس قادًرا، إن أراد، دو جًدا، كان االقرتاعية القريبة النتيجة من وانطالًقا

االنتصار(5). هامش يف جوهرًيا إسهاًما أسهم أنه الزعم

صف وعد بلفور ) كسب ولسن إىل 4 . 6 . 2

االهتامم توجيه أمكن م) 1916) يف ضئيلة ولسن بأغلبية انتخاب إعادة مع
املبذولة، وراء اجلهود يقف جعل األول نحو مهمة األمريكان املوحد للصهاينة
الربيطانية احلكومة جانب من تعهد معلن لتوفري  وايزمن، حاييم قيادة حتت

لليهود» «وطن ملصلحة
م) 1917) لعام نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ من  الثاين يف يعرف بات الذي 
يصدقوا أّن أن الصهاينة The). أراد Balfour decalration بلفور/ باسم (وعد
برئيس ووايز ْبَرْنَدْيس زعيميهم تربط كانت التي العادية غري احلميميَّة العالقة
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غري الِصْهَيْوين، َناَمج بالَربْ األمريكي اإلقرار بحصول كفيلة كانت اجلمهورية
أن جيًدا معروًفا كان لقد ملتبسة. الواقعي الصعيد عىل كانت،  البشائر أن 
تلك وأن التبشريية، البعثات من قرًبا أسالفه مجيع يفوق كان ولسن ُودرو 

للِصْهَيْونية. معادية الساحقة برّمتها كانت
مع عقد باجتامع اإلدارة مع  األمريكية للِصْهَيْونية الرسمية املفاحتة بدأت
Eduard) إدَورد هاوس شؤون السياسة اخلارجية، يف املوثوق الرئيس مستشار
أمريكا دخول قبل حتى عام (1917 م) يناير من الثاين/  كانون  يف (House

ْبَرْنَدْيس من كل مع أعدها كان مذكرة االجتامع إىل وايز أحرض احلرب.
من بنوٍع أمريكي بإقرار  تطالب  (Felix Frankfurter) فرنكُفرتر  وفليكس
يف الترصيح اجلوهرية «النقاط ضامنات لليهود مع لِفَلْسِطْني، الربيطانية احلامية
أصبح أن لبث غري أنه ما اقتنع، قد بأنه انطباًعا هاوس ترك لبلفور». الالحق
شديد الواقع يف الكشف عن الوثائق، أنه كان حني تم سنوات، بعد واضًحا،
أدنى، أو أعىل بدرجة كان صحيًحا، نفسه اليشء وأن ودًيا، يكون أن عن البعد

الرسميني. ولسن مستشاري أكثرية بالنسبة إىل
مرشوع مؤيدي عىل أن واضًحا بات  م)  1917) ربيع أواخر حلول مع
للِصْهَيْونية املعادية النزعة االلتفاف عىل من متكنهم إىل طريقة أن هيتدوا بلفور
التي االسرتاتيجية أما الرسمية. عائلة ولسن مسامات يف شديد بعمق املعّششة
من عىل اإلفادة وانطوت وايزمن، حاييم وضعها فقد للصهاينة الفوز حققت
ْبَرْنَدْيس، القايض الشهري باحلقوقي االجتامع عىل املعلن بلفور اللورد حرص
االجتامع من بلفور اللورد متكن ترتيبات متت بالرئيس. الوثيقة األخري وصلة
األول كان  حيث م) 1917) أبريل َنْيَسان/ يف ْبَرْنَدْيس  القايض  مع هبدوء
بصفته بلفور إىل ْبَرْنَدْيس حتدث أن بوضوح فهم واشنطن. وقد يقوم بزيارة
بعد، وما عن باآلخر من الرجلني كّل أعجب األمريكيني. لقد الصهاينة رئيس
ولسن ُودرو إقناع عوامل من قوًيا عامًال أصبحت أن لبثت الصلة الشخصية
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وعد باسم: املعروفة الوثيقة يف الحًقا عنه التعبري تم الذي باملوقف بااللتزام
م). 1917 نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ بلفور (الثاين من

وبالكستون بَْرنَْديْس ثنائي ( 5 . 6 . 2

إىل ولسن ُودرو كسب بكيفية  املتمثل  احلايل موضوعنا مؤرخو يشغل
عن القصة هبذه  كامل، شبه نحٍو عىل أنفَسهم، الِصْهَيْونيَّة القضية صف
الفصول يف إجيازها حاولنا التي وذهاًبا، جيئة والَرِسل الدبلوماسية حتركات
القيادات تعامل تم هذه القصة يف ذلك، عنرص آخر مع الثالثة السابقة. ثمة،
نحٍو عىل إمهاله من اجلدية، وإن جرى قدر بأكرب معه األيام تلك يف الِصْهَيْونيَّة
ولسن املتمثل بدافع العنرص وهو أال املؤرخني، أكثرية جانب من كامل شبه
أقّرا الحًقا، للتذكري وايز وستيفن ْبَرْنَدْيس لويس من كًال فإن ا وحق� الديني.
أداء يف األكرب بمهارهتم متمثًال يكن مل الصهاينة ضمن انتصار ما أن إال، ليس
ولسن ُودرو إيامن خماطبة يف بنجاحهم بل  والدبلوماسية، السياسية اللعبة

‹الكتاب›. إىل املسيحي املستند
وعي ولسن عىل أنه مباَرش نحٍو عىل ناشدا وْبَرْنَدْيس وايز من كًال نعلم أن
ألداء إّياه السامِء إعداد إمكانية من بالرهبة إحساسه ناشًدا قسيس) (ابن بيت
غري مجهورية الواليات املتحدة، ولكنها رئيس منصب يف الكامنة اإلمكانيات
الكتابات ميدان يف الطويل التدريب املؤهلة جراء لعني اإليامن للظهور إال قابلة
عىل عاكًفا وحده برتك ولسن يكتفيا مل ووايز ْبَرْنَدْيس فإن ذلك املقدسة. ومع
The) القوُرشية الصلة توظيف أجل من العمل لقد بادرا إىل األمور. هذه تأمل

.(Cyrus connection

عام إىل  يعود مبكر،  وقت يف قام، من ثمة الحظنا، أن لنا سبق وكام
َهِرسن الرئيس استالم عىل  كامل قرن ربع ُزَهاء ميض بعد أي: م) 1916)
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أوراُق وتتضمن املذكرة. هذه قصة إىل ْبَرْنَدْيس نظر بلفت بالكستون، مذكرة
احلصول يف سبيل املبذولة املوفقة غري جهوده التي توثق املراسالِت ْبَرْنَدْيس
عكف باخليبة اإلحساس عن وبعيًدا أبحاثه. يف وزارة اخلارجية مساعدة عىل
سبع ُزَهاء وضع أن لبث  وما  وحده، املوضوع دراسة عىل ْبَرْنَدْيس القايض
مقتطفات من برّمتها مؤلفة باليد  املكتوبة املالحظات من صفحة وأربعني
م). من (1912-1891 املمتدة الفرتة الصحف الصادرة خالل من مأخوذة
رسالة ْبَرْنَدْيس، من بتوصية (Nathan Straus) ناتان شرتاوس وجه ذلك وبعد

فيها: جاء (1916 م) عام مايو أيار/ من الثامن بالكستون يف إىل
للِصْهَيْونية. به خدمة قمت الذي بالعمل مفتون متاًما ْبَرْنَدْيس السيد إن
التي القيمة املسامهة مدى يؤكد سمعته لو اطمأن قد قلبك كان ربام
أبو أنك عىل احلقيقة يف متفق معي إنه ملصلحة القضية. وثيقتك َلْتها شكَّ

ِهرْتِسل(6). قبل كان عملك الِصْهَيْونيَّة، ألن

من اجتاهني  ذا  سيًال ْبَرْنَدْيس والقايض بالكستون  وليم أطلق الفور  عىل
م). عام (1934 يف األول أن مات إىل مستمًرا الرسائل ظل

احلياة إعادة بالكستون، مقرتًحا إىل ثانية شرتاوس كتب وجيزة فرتة وبعد
الوقت بضيق بالكستون، شاعٌر ولكن مناسب. الوقت أن ملذكرته(7) ذلك
متعاملة مع باتت التي القوى صف لقيادة مدعوة املتحدة الواليات كانت إذا
املرفوع امللحقة بطلبه األصيل عددًيا التواقيع يضاهي أن حياول الصهاينة، مل
لولسن وقد كتب فقط. وثامنني توقيًعا باثنني اكتفى بل َهِرسن، إىل الرئيس
األكثر الطابع ذات  التواقيع من  عدد  أي  توفري  املمكن من «كان يقول:
رضوري. غري بات حتى الوضوح شديد كان األمر للمذكرة، ولكن متثيًال
(Presbyterian General  Assembly  / املشيخية  العامة (اجلمعية فإقرار
the Ministers’ Meetings / واملعمدانيني امليثوديني قساوسة و(اجتامعات
ذوي والرسميني األفراد من والكثري (of the Methodists and the Baptists
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به تتمتع الذي العام االستحسان عىل دليًال قاطًعا تشكل التمثيلية، الصفة
كلهم». السكان لدى املذكرة

مدهش عن نحٍو عىل خمتلًفا م) 1918-1916) األعوام الوضع يف كان
قيام القوى العظمى بخلق فكرة من أن تقف م). فبدًال 1891) عام يف نظريه
جديدة، لفكرة الشعبي التأييد عن طليعًيا تعبًريا بصفتها وحدها هيودي وطن
املواد من طويلة سلسلة من َحْلَقة (Second Memorial الثانية] ([املذكرة كانت
الرعاية، أشكال من الكثري يف ذلك الوقت، ضمن  رأس ولسن عىل املنهمرة
جدول عىل  مدرًجا بات ملقرتح دعًام التحرك إىل يبادر أن بإحلاح إليه  طالبة
املذكرة وزن هذه حًرصا عزل السبب هلذا من املستحيل العظمى. القوى أعامل
لكن املنشورة، ولسن أوراق أثر هلا يف أي ال يظهر أنه صحيح وتأثريها. الثانية
بعض تركت الكنيسة أوساط يف كانت تثريها الضجة الكربى التي أن شك ال

يف ولسن. األثر
من مايو أيار/ شهر حلول مع جاهزة الثانية) بالكستون (مذكرة كانت
إنه ليقول: بالكستون إىل اآلن كتب ْبَرْنَدْيس القايض ولكن م) 1916) عام
تقديمها إرجاء تم ما إذا يكون أكرب املذكرة أن تأثري شأن من مقتنًعا بأن كان
عىل تفكريه تركيز من  يتمكن حتى متفرًغا حًرا [ولسن] يصبح..  حني «إىل
َنْيَسان/ حتى هاس دو إىل توجيهاته بإرسال ْبَرْنَدْيس يقم  القضية». ومل هذه
هذا صالحية مدى عن  وايز إىل «حتدث فيها:  قال  والتي  م) 1917) أبريل
عىل بالكستون اختيار وقع وقد يبتهج». اجلمهور البالكستوين التوقيت جلعل
يف الرئيس إىل نقلهام وايز وقد منه، تغطية رسالة مع املذكرة إليداع ستيفن وايز

يقول: كتب قد بالكستون وكان (1917 م). يونيو َحِزْيَران/ من الثالثني
شهري تصديق عىل احلصول  رشف يل كان ' اإلهلية  الرب بعناية  '
َم تقدُّ بأن  مؤمًنا منها.. نسخة مرفق اليهود، عن نيابة للمذكرة 
اليهود، أجل من  اخلري لعمل النفيسة  اللحظة  بقرب يبرش األحداث
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وموقًنا فارس، ملك قورش عليه أقدم الذي بذلك الشبيه للعمل
احلالية املأساوية حمنته اليهودي يف ملساعدة الشعب واستعدادك بعطفك
توفري الربكة اإلمساك بفرصة من تتمكن أن لك وداعًيا باملعاناة، املألى
طريق عن وألمتك، وذريته لك إبراهيم الرب هبام وعد اللتني والنعمة

إلرسائيل. العطوف احلنان إبداء

إقرار تأجيل  مقرتحة أخرى مرة تدخلت الِصْهَيْونيَّة القيادات أن غري
والقايض الرئيس اتفق لبالكستون وايز تقرير فحسُب باملذكرة. العلني الرئيس
الرئيس استالم نبأ إلعالن املناسبة  اللحظات» «أفضل انتظار عىل ْبَرْنَدْيس
وايز كتب إىل فقد للتأجيل. بالكستون مقتنًعا بالذريعة املقدمة يكن مل املذكرة.
باتت البرشية تاريخ وندرة يف جالًال األحداث أكثر بأن «قناعتي راسخة فوًرا:
مثل جراء تقديم املذكرة قبل األحداث هذه جرت ما إذا أفاجأ ولن وشيكة،
ألح الوشيك، لألمم» املخيف «التدمري مشهد من وانطالًقا  التأجيل». هذا
قيام الواليات أمهية بمدى الرئيس منه إقناع طالًبا وايز احلاخام عىل بالكستون

الوشيكة. عودة املسيح قبل إرسائيل مع وقوفها بإعالن املتحدة
الرتددات هذه مفتاح  ونجد قط. تأت مل اللحظات» «أفضل أن غري
هاس دو جاكوب إىل ْبَرْنَدْيس كتبها رسالة يف والشك االرتداد  وأشكال
عريضة تقديم إزاَء هو «نزوعي فيها عن أن كشف م) 1917) مايو أيار/ يف
1917) صيف حلول ومع دولية»(8). ضامنات تقرتح ألهنا اآلن، بالكستون
إقامة الوطن بمهمة االضطالع إىل بريطانيا تبادر بأن واقعي احتامل ثمة م) كان
البالكستونية، الفكرة شأن من كان اجلديد، الوضع هذا  ضوء ويف لليهود.
باإلحراج. تتسبب اليهودية، أن للدولة الدولية أشكال الرعاية تأكيدها جراء
الهوت مع ولسن جانب حاًرا من جتاوًبا لتوقعهام فقد كانا، ووايز أما ْبَرْنَدْيس
حريصني الكنائس، داخل الواسع التأييد عىل الدالة الشهادات ومجلة الوثيقة
ْبَرْنَدْيس وصف وقد  املذكرة. عىل اإلطالع من الرس يف الرئيس متكني عىل
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قائًال: روتشيلد الوضع جليمس
من الواسع  القطاع بأن موقنون فنحن اليهود، غري عواطف عن أما
الربوتستانتية الكنائس وخصوًصا البالد، يف املسيحي  العام الرأي
عريضة إعداد تم وقد فكرتنا. اإلدارة، يؤيد إىل موقف إضافًة بالطبع،
املرموقني، املسيحيني من جًدا كبري عدد وقعها املوضوع،  ذلك حول
ما يؤكد اللحظة املناسبة، وهذا يف اجلمهورية رئيس إىل تقديمها وسيتم

املوايل(9). موقفه

غري أن الثالثة لتوقعاهتام، كامًال تسويًغا قد شكل ولسن رد فعل أن صحيح
املذكرة نرش شأن من بأن يبدو، ما عىل سلموا، وولسن) ووايز (ْبَرْنَدْيس
األصيل السيايس بالتصور  املتحدة  للواليات إلزاًما يبدو أن الوقت ذلك يف 
ألن يكون مؤهًال العامل، لقوى علني مؤمتر عقد نذكر، يدعو إىل كام كان، الذي
اجلانب من ولسن عىل حالًيا املطروح احلل أما مجاعي. عن حترك دويل يتمخض
(نظام يف ِفَلْسِطْني مشرتك أمريكي-بريطاين بنظام إما متمثًال فقد كان الربيطاين
بقاء وطوال بريطاين. بنظام أو ولسن) باعتقاد اجلمهور األمريكي به لن يقبل
للحصول مرشحني الصهاينة كان بأفكارها، ومتأثًرا باملذكرة عارًفا ولسن
ملفاوضاهتم ومضاعفات تعقيدات بأّي التسبب  دون الكاملة، فوائدها عىل
نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ يف ا حق� تكللت التي  املفاوضات هذه الربيطانيني، مع

بلفور. بوعد م) 1917)
للتأثري مؤهًال  يكن  مل السياسية املسائل  هذه من أًيا أن القول نافل من
فإيامن األمور. هذه إىل نظره بلفت يقم مل أحًدا فإن َثمَّ ومن بالكستون، يف
من النوع هذا عىل منيًعا  كان (Restorationalist faith) اإلعادي  بالكستون
بريطانيا ختيل الحًقا، جرت التي األحداث ضوء مجيع ويف احلسابات السياسية.
نستنتج أن نستطيع حتديًدا، بلفور) (وعد باسم وعدها املعروف عن الالحق
حني م) 1917) صيف يف حساباهتام يف خمطئني كانا ووايز ْبَرْنَدْيس أن بثقة
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الحًقا، التآمر، إىل َرَتُه ثانية، ُمذكِّ محلة تشغيل عىل بالكستون بعد تشجيع بادرا،
خدمة اليهود مستقبل تلقى ربام اجلمهور. من اهتامم ولسن، حلرماهنا ُودرو مع
وذلك وتصديق، باستالم، بل املأل عىل املتحدة الواليات رئيس لو قام أفضل
صيف يف هبدوء للخنق تعرضت أن عملًيا، لبثت، ما التي املذكرة أفضل،

ِصْهَيْونية. قيادات بنصيحة عمًال م) 1917)
يونيو َحِزْيَران/ ففي ولسن. الصهاينة كسب املطاف ختام ففي وهكذا 
والقايض أنت تشعر وحني الوقت، «حينام يأيت لوايز: ولسن م) قال 1917)
سأكون فإنني والفعل، للكالم إيل بالنسبة ناضًجا بات  الوقت بأن ْبَرْنَدْيس
يف مرتدًدا خالهلا ولسن كان الصعوبة، بالغة أشهر مخسة مضت ثم جاهًزا».
تلقى ْبَرْنَدْيس أن األمريكي، غري للتأييد فيه لبس ال إعالًنا الربيطانيني منح
له يسمح ما م) 1917) أكتوبر األول/ ين  تِْرشِ من عرش الثالث  يف أخًريا، 
مع «الكيل» الرئيس «تعاطف» عن الربيطاين الوزراء  وجملس بلفور بإبالغ
الربيطاين الوزراء جملس أن عىل الباحثني معظم وجيمع لليهود. املقرتح الوطن

ذلك البالغ. لوال وعد بلفور قط ليتبنى كان ما

6 ) العواقب . 6 . 2

عىل األقل، عىل ْبَرْنَدْيس فلك يف أولئك الدائرون القادة الصهاينة، حافظ
أن الواضح ومن م). 1935) يف وفاته حني إىل بالكستون مع صالهتم الودية
بالكستون محاسُة كانت كام صادقًة،  كانت بالكستون لعمل ْبَرْنَدْيس  محاسة 
بالكستون ظل التالية السنوات مدى فعىل أيًضا.  وكاملًة صادقًة للِصْهَيْونية
أن ومع الِصْهَيْوين. للنشاط دعًام املال من  كبرية مبالغ ْبَرْنَدْيس إىل يَرِسل
املبالغة غري من فإن  يبدو، ما عىل فقط، املراسلة طريق  عن متت تعامالهتام
ِهرْتِسل بني العالقة ميز الذي الطابع من بيشء اتسمت عالقتهام إنَّ القول:
أقوى يمثالن وبالكستون ْبَرْنَدْيس كان وِهتشلر، ِهرْتِسل فمثل وِهتشلر.
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كان األخالقية. والفلسفة  اخللفية صعيدي عىل املمكنة التناقض أشكال
القول، جاز إذا كان، أنه إىل إضافًة إنسانًيا نفسه يعد ِهرْتِسل، مثل ْبَرْنَدْيس،
عينيه فتح إىل أدى مع بالكستون تعامله فإن ومع ذلك ين. الدِّ مع صًربا أقل

التقوى. عىل القائم اإليامن عامل عىل وقلبه
مسؤوًال عن نتذكر، كام كان، (الذي بالكستون  أن املدهشة  األمثلة ومن
واألنغليكانية) التبشريية األعامل عىل لديه املودعة الدوالرات ماليني إنفاق
يف األموال هذه  إليداع خطًطا وضع أنه يرشح  ْبَرْنَدْيس  للقايض يوًما كتب
إىل مأمن يف النشوة، موته قبل حادثة وقوع يف حال تكون، آمن، حتى مكان
جاءت النشوة «إذا قائًال: يطالب اآلن وكان الكربى. البهجة هذه حتصل أن
بتحمل مكلف ْبَرْنَدْيس القايض فإن فيها» املشاركني بني أنت تكن ومل ا حق�
اليهود إلغاثة  مطلوب  هو ما وفق  النشوة  بعد  األموال  هذه إنفاق مسؤولية
عمليات بتحمل أعباء املسيح، وكذلك طريق إىل ذلك هدايتهم بعد الذين تتم
النربة يف االنحدار من وبيشء ذلك. بعد كله العامل بالكتاب املقدس يف التبشري
من أحداث أّي تعالج برشية قوانني أي يبدو، ما عىل هناك، «ليس أن الحظ

النوع»(10). هذا
الصهاينة قبول يف معّينة  صعوبات أحياًنا  اهلِرْتِسليون  الصهاينة واجه  إذ
األكثرية وكانت ثباهتم، بل يقدرون الدوام عىل فإهنم ظلوا هم، كام املسيحيني
(امليدالية) قلب ولدى  حمبة. حتى بل كبًريا، احرتاًما يبدو، ما عىل  هلم، تكن
أهنم كانوا حني يرون باحلرج باملثل يشعرون كانوا املسيحيني الصهاينة أن نجد
السياسية. الساحة الرب، يف ينكرون علامنيني أناس عمل يساعدون ويدعمون
ِهرْتِسل ومعارصيه توبيخ قط يف يتلعثم بالكستون مل فإن رأينا أن لنا سبق وكام

اآليت: قادم]› ‹[يسوع كتب يف فقد إرسائيل. رب وغدرهم عىل خيانتهم
أبراهام، رب معونة يتجنبون وراحوا بالزمام الصهاينة أمسك لقد
املخطط هذا يف ومحاقة، بجنون وانغمسوا،  هلم  قادة الأدريني واختذوا
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الرب. عديمة دولة رصح إىل رفع الرامي
القومي احلشد هذا إن بالتأكيد: يقول سوف الكتاب دارس أن  غري
الكاملة، املجيدة  اإلعادة عملية حتقيق ليس هو إلرسائيل الرب عديم 

ألسنة األنبياء. عىل والنور األلق من كبري بقدر املوصوفة
ال !.. وألف ال،

تنبأ الذين أولئك إال حسب مفهوم بالكستون الصهاينة الرسميون يكن مل
صفنيا: هبم

كالتبن تتبددي أن قبل تنكسف، التي ال األمة أيتها  جتمعي واجتمعي
قبل هيوه بك اضطرام غضب حيل أن قبل األيام، من يوم الرسم يف يلد

.[(2-1 :2 [(صفنيا غضب هيوه حيل بك يوم أن

الِصْهَيْونيَّة احلركة من أكثر هو ما ثمة كان إذا عامَّ بالكستون سأل وقد
ال تنكسف» «أمة كانت النبوءة.(11) هذه بالنسبة إىل التحقق يف احلالية حرفية
أولئك الرب، إىل يتطلعون  ال الذين اليهود أولئك أمة إهنا صفنيا، تنبأ كام 
الذين أولئك السيايس، سلوكهم يف دينية دوافع أي من  ينطلقون ال الذين
فإن كفرهم، عن النظر وبرصف العودة. عملية حيققون احلقيقة يف  كانوا
جديرة، غري بدوافع أداؤه جيري رضوري، عمل إرسائيل، رب عيَّنه عملهم
الدوافع جدارة. أكثر من انطالًقا فيه لإلسهام أتقياء مسيحيني من بّد ال ولكن
نفسه، ِهرْتِسل مثل  منفتحة، عقول ذوي صهاينة انجذاب جرى  كام ومتاًما
حياهتم يف اعتامدها يتم مل التي بالطريق  االنبهار عرب املسيحيني املتعصبني إىل
املسيحيني القول أنَّ صحيح من عىل التقوى، فإنَّ القائم اإليامن طريق اخلاصة،
الساسة إىل اليوم نظرائهم كام جيري انجذاب الصهاينة، إىل انجذبوا املتعصبني
اخلاصة، حياهتم يف  اعتامدها يتم مل التي بالطريق  االنبهار  عرب اإلرسائيليني،

العلامين. امللكوت يف السيايس طريق الفعل
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املتحدة للواليات األخري الرئيس كان ولسن ُودرو إنَّ القول: يصح قد
مجهوريات فرؤساء  بالكستون. مذكرة بحجج  لالقتناع مستعًدا كان الذي
والذهني الفكري  النمط من أناًسا يكونوا مل العرشين القرن عرشينيات
شهد عقًدا كانت العرشينيات  تلك أن ذلك إىل أضف نفسه. واألخالقي
القناعات عن اآلن، حتى  نعلم  ما حسب األبد، إىل اجلمهور، عقل  حتول
الشعبية والقوية الوثيقة تلك مثل مذكرة بالكستون من جعلت التي األصولية
هيمنة حتطيم العقد الذي شهد أخًريا العرشينيات كانت لقد ابتداعها. أيام يف
السياسة، ميدان ويف واملعرفة الفكر ميادين ففي األمريكية. الربوتستانتية
مع أخًريا، األصولية تعرضت نفسها، للربوتستانتية املحارص البيت وداخل
مجيع يف والسياسة بالفكر  التحكم حرب خلسارة املعارك، من الكثري كسبها

املجاالت الرئيسة.
سلسلة خط اتباع عىل قادرون أننا الزعم وهتوًرا طيًشا سيكون  أنه  ومع
خلق إىل م) 1891) لعام بالكستون مذكرة من واضحة، ونتائج أسباب
َيَتَحتَّم هي املرجع الذي املذكرة إنَّ القول: فإن (1948 م) يف إرسائيل دولة
ُودرو الرئيس  كسب الذي للدافع  األوضح التعبري عىل للعثور إليه الرجوع
للِصْهَيْونية وثباًتا رسوًخا واألكثر األقوى املنبع سيبقى والذي  ولسن،
تفكك ومع املبالغة. من قدر أي عىل  منطوًيا يكون لن األمريكية  املسيحيَّة
م) 1916) عام أعقبت التي السنوات يف الربوتستاين األنغليكاين النسيج
انطوت أفراد ثمة كان فقد 'لألصولية' والثقافية الفكرية املكانة تدهور ومع
غروز بيرت  يستذكر اجلاذبية. من كبري قدر عىل  برأهيم،  بالكستون، أفكار
الواليات مجهورية رئيس إقناع  بالكستون  «حاول ويقول: (Grose Peter)
باحلاكم التذكري  طريق عن  (Benjamin Harrison) َهِرسن  بنجامني املتحدة
املشرتك بيتهم لبناء بابل  من بالعودة لألمة سمح  الذي قورش، الفاريس
ولكن يتأثر، نفسه مل َهِرسن أن صحيح القدس.. يف الثاين [Commonwealth]
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تنطوي عليه قد التأثري الذي مدى عىل معرفة احلني قادًرا يف ذلك يكن أحًدا مل
للمنصب الحق شاغل إىل بالنسبة اليهود إعادة وحكاية الكتابية قورش قصة
من عمره من  السابعة  مزارع' يف 'ابن ريفًيا صبًيا إال حينها يكن مل الرئايس، 

ميّسوري»(12). والية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


املسيحيني الّصهاينة شْمل ّمل ( 3

http://www.al-maktabeh.com



184
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


185
الرأي العام كسب عىل العمل

الرأي العام كسب عىل العمل ( 1 . 3

اجلمهوريني ِحْقَبة يف مسألة ِفلَْسِطْني ( 1 . 1 . 3

نتائج األمريكية الِصْهَيْونيَّة املنظمة نرشت م) 1918) يونيو يف َحِزْيَران/
خيص يف الواليات املتحدة فيام املقاالت االفتتاحية يف الواردة استطالع اآلراء
رؤساء عقول يف حًرصا، للحركة معارضة، ثمة قيل:«ليس (وعد بلفور). وقد
لذلك اس الُكرَّ هذا من افتتاحيات أّي استبعاد يتم مل العلامنيني. التحرير

معارضة»(1). ألّي وجود ال ببساطة، السبب.
كام ولسن، رئاسة من الباقية  األعوام خالل مؤيًدا العام الرأي واستمر
بعده. جاؤوا الذين الثالثة اجلمهوريني اجلمهورية رؤساء حكم فرتات عربت
حزمة من املتحدة الواليات يف جملس الشيوخ تربأ ولسن، انتهاء والية قبل
املعاهدات من  تتألف وكانت  فرساي، من ولسن هبا عاد التي املعاهدات
ورسمت املهزومة القوى عىل السالم رشوط التي فرضت األطراف املتعددة
املتحدة الواليات كانت 10) التي (الفقرة واالتفاقية ألوُربَّة، اجلديدة احلدود
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الصادر احلكم هذا تصديق جرى وما لبث أن العصبة. إىل ستنضم بموجبها
عرب األطراف املتعدد التورط  إزاَء املتحدة الواليات يف الشيوخ  جملس عن
يف اجلمهورية لرئاسة (Warren Harding) هاردنغ ورن اجلمهوري انتخاب

م). 1920)
اجلمهوريني (1921- الرؤساء إن تقول: نمطية مدرسية صيغة وجود مع
خاطًئا. تصوًرا إال ليس هذا سياسة (انعزالية) فإن عىل ممارسة درجوا م) 1933
وكولِدج هاردنغ من كل اتبعها التي  للسياسة  األفضل الوصف يكون  قد
قائمة الطرف) أحادية (أممية إهنا سياسة (Hoover) القول: وهوفر (Coolidge)
إىل جنًبا  أخرى، تنسيقية مسؤولية أّي أو يف العصبة، يف املشاركة رفض عىل
توفري أساس عىل مصممة عدوانية تكون أن تكاد أحادية دبلوماسية مع جنب

العامل. أرجاء خمتلف يف املتحدة للواليات االقتصادية الفرص
أعصاب عىل جًدا ثقيًال عبًئا السنوات تلك يف األمريكية املواقف شكلت
االنضامم رفضها عن النظر فبرصف خاص. نحٍو عىل األوُرّبيني، والربيطانيني
منفصلة ثنائية سالم معاهدات عىل القبول بعقد القائمة وسياستها العصبة إىل
أن عىل ترص املتحدة الواليات ظلت احلرب، يف املهزومة القوى من كل مع
وأخذ رأهيا يف باستشارهتا عصبة األمم أو أو فرنسا بريطانيا أن تقوم حقها من
ِفَلْسِطْني انتداب وقضية مصالح ختصها. عىل منطوية لألوىل بادية حتركات أّي
التي العامل يف الوحيدة املنطقة كانت فقد  الغرض، هلذا مفصًال ثوًبا  شكلت
سبق سياسة م) لعام (1917 بوعد بلفور عرب إقرارها ا، حق� فيها بريطانيا تّتبع
تعلم األمريكية احلكومة كانت باتباعها. تعهدت أن نفسها املتحدة للواليات
ولكن عادي، غري نحٍو عىل كبًريا كان الِصْهَيْوين للهدف الشعبي التأييد أن
وانطوى بتحقيقه، فعلًيا مكّلفة املتحدة، الواليات حلال خالًفا كانت، بريطانيا

يستدعي النقد. مما كان الكثري عىل أداؤها
عام ابتعدت الواليات املتحدة النقطة لنذّكر أن هذه عند نتوقف أن علينا
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يف احلقيقة، ِفَلْسِطْني. كانت، إدارة يف بريطانية مشاركة فرصة (1919 م) عن
األمريكيون مسؤولية يتحمل أن الربيطانية احلكومة فيها اقرتحت ثمة حلظة
هذه أن م) يعل كان  أنه ظن (أو يعلم كان ولسن الرئيس ولكن  االنتداب،

األمريكي. بالنسبة إىل اجلمهور يف التقدم مفرطة فكرة كانت
عدم تنامى العرشين  القرن من والثالثينيات العرشينيات عقدي وخالل
من األمريكي السيايس الطيف ألوان  مجيع صفوف  يف بريطانيا بدوافع الثقة
كانت ومستقبلهم اليهود لقضية  اخلاصة اجلاذبية لعل اليمني. إىل اليسار
األخالقي األسايس التفّوق إظهار أراد الذي الرب تصميم من أهنا يف متمثلة
بشأن الترصحيات األمريكية أنَّ القول نافل ومن الربيطانيني. عىل لألمريكيني
أيدهيم كانت الذين الربيطانيني  حفيظة  بقوة تثري  كانت ِفَلْسِطْني موضوع

النار. يف

م) ِفش (1922 - لودج قرار ( 2 . 1 . 3

مسؤولية بريطانيا بتحميل األمم رسمًيا عصبة قامت م) 1922) عام يف
عضًوا تكن املتحدة مل الواليات فإن آنًفا، رأينا وكام ِفَلْسِطْني. عىل االنتداب
العصبة به تقوم  أي عمل يكون أال عىل  مصممة كانت أهنا غري العصبة، يف
تعهدت االلتزام سبق أن مع مبادئ أو متضارًبا أمريكا مصلحة  متناقًضا مع
جديد من يؤكد الكونغرس إىل مرشوع قرار تم تقديم ذلك من وانطالًقا هبا.
الستكامل السعي إىل بريطانيا ويدعو بلفور، بوعد املتحدة الواليات  التزام

الترصيح. يف املنظور اهلدف حتقيق
النخبة عن  ناضًجا يصدر مل الكونغرس بقرار اإلهلام فإن ذلك  ومع
بدايات نتلمس أن احلقيقة، يف املمكن، من الكونغرس. أعضاء من املرموقة
بقيادة نسبًيا صغار ِصْهَيْونيني  نشطاء (لويب) ضغط جمموعة عمل يف األمر
وضمت  (Elihu Stone) ستون إليهو يدعى بوسطن من عام مدعي مساعد 
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االنتصار أنه األمر عىل عن نيوَمن يتحدث الذاتية ويف سريته نيوَمن. إمانويل
ما حققه وقد اليهودية، الضغط جمموعات من جديد جليل األول السيايس
املتواضعة، األصول ذوي من 'املهاجرون' اليهود «شعبنا..  اسم عليه يطلق
املنظمة برئاسة االضطالع عىل درجت التي  املتنّفذة  القيادات  مساعدة  دون 

ألمريكا]». الصهيوينة [املنظمة

1893-1980 م ) ) نيوَمن إمانويل ( 3 . 1 . 3

األكثر ثباًتا الصهاينة الرسميني، مجيع بني من كان، نيوَمن إمانويل أن يبدو
اجلهود أكثر ومن املؤكد أنه بذل مسيحي، ضمري اسمه: يشء بوجود يف إيامنه
عىل القدرة امتالك إىل وفهمه، وصوًال الضمري ذلك لدراسة بالوجدانية اتصاًفا

الِصْهَيْونيَّة. القضية خلدمة جتنيده
به جاء  قد م) 1893) عام (التفيا) ليبان يف املولود نيوَمن إمانويل كان
أرسة يف ترعرع قليلة. أسابيع سوى  والدته  عىل يمض وملّا أمريكا  إىل  أبويه
التيارات من علامين وآخر  تقي تيار فيها  اختلط  التعصب، شديدة  ِصْهَيْونية
بأن آمن ِصْهَيْون) (أحباء وواحًدا من تلمودًيا أبوه باحًثا كان فقد الِصْهَيْونيَّة.
كل بني اليهود يف النشيط التعاون تستدعي التي الرب خطة كانت اليهود إعادة
الستخدام (احلسكال) ونصًريا التنوير أتباع أحد كان نفسه الوقت ويف مكان.
بتيودور ًسا وُمَهوَّ والعلمية، األدبية احلياة مناحي  مجيع يف  العربية اللغة
اليهودي للتعليم مدرسة (Sundel Neumann) نيوَمن سندل أسس ِهرْتِسل.
[ثغر ِصْهَيْون< >شعر اسم محلت بَركلن، من حي وليمزبورغ العربية يف باللغة
يف للحديث هبا املسموح الوحيدة اللغة العربية ِصْهَيْون]. كانت ِصْهَيْون/ باب
أرسته، يف السياسة هذه باعتامد فيام بعد، قام، أن إمانويل لبث وما نيوَمن. عائلة

بعده. من فعل أوالده كام
اإلطار عن  إنسانية واقعية صورة تقدم  أن  نيوَمن إمانويل حياة شأن  من
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كتاب نرش قبل املولود وهو كان، فقد املؤلف. هذا يف معه نتعامل الذي الزمني
خالل الشباب الِصْهَيْونيَّة مجاعات يف ناشًطا فقط، سنوات بثالث اليهود› ‹دولة
بلغ مباَرشة. العظمى احلرب سبقت التي األمريكية الِصْهَيْونيَّة ركود سنوات
فقد املعاين، من  بمعنى واحد، وقت يف األمريكية الِصْهَيْونيَّة الرشد مع  سن
التي الشبيبة عصبة بني ربام سًنا األصغر بصفته الِصْهَيْونيَّة خلدمة تفرغه كان
املؤقتة/ التنفيذّية (اللجنة إلدارة  التفرغ أجل من ْبَرْنَدْيس لويس إليها حتول
احلادية بلوغه بعد م) 1914) آب يف (Provisional Executive Committee

وراشًدا. للعرص، التحديد األكثر تزمًتا جعله، حسب بام العمر، من والعرشين
العقود من األكرب اجلزء خالل الِصْهَيْونيَّة احلركة يف قلب نيوَمن بقي ذلك وبعد
1980) عام من أكتوبر األول/ ين تِْرشِ شهر يف تل أبيب يف مات أن إىل التالية
يف حاسًام دوًرا ى أدَّ العرشين القرن وثالثينّيات عرشينّيات عقدي ويف م). 
رئيًسا الِصْهَيْونية العاملية. كان مداوالت صعيد عىل األمريكي الصوت تقوية
التارخيي املشهود م) 1948 -1947) يف عام الِصْهَيْونية األمريكية للمنظمة
الثالثني األعوام يتقاطع مع حياته من وكان الفصل األخري (Annus Mirabilis)

إرسائيل. دولة حياة من األوىل
لإليامن احلاسمة األمهية وايز عىل لويس ْبَرْنَدْيس وستيفن من نيوَمن لَع اطَّ
حيب وايز كان بلفور. وعد بتبني قىض الذي ولسن ُودرو قرار يف املسيحي
النظر «بغض قورش اإلمرباطور أن بحقيقة ولسن بتذكري قيامه قصة رواية
امللك بصفته ‹الكتاب› صفحات يف منقوًشا أصبح األخرى، صفاته عن
إعادة ومن إىل القدس، العودة من بالده يف املنفيني اليهود الذي مّكن الفاريس
قائًال: مرتفع بصوت مناجاة نفسه ولسن إىل بادر حيث واهليكل» الوطن بناء
املسامهة عىل قادًرا القسيس بيت من أنا اخلارج أكون هل مجيل! من حلم «ياله

؟!». أصحاهبا املقدسة إىل إعادة األرض يف
بالكستون. مذكرة عىل قصة كذلك ووايز ْبَرْنَدْيس من اطلع نيوَمن وكان
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السيايس والعمل العالقات العامة قسم رئيس كان حني كثرية، فبعد سنوات
Department of Public Relations َيْونيَّة/

الِصْه للشؤون الطوارئ (جلنة  قاملدى (and Political Action of the Emergency Committee of Zionist Affairs

السنوية اخلمسني الذكرى بمناسبة بالكستون، تكريم بتأليف خطاب نيوَمن
ذكرها ورد أن سبق التي م) 1941) مارس آذار/ يف مذكرة بالكستون لصدور

احلميميَّة للعالقة والعميقة الدقيقة املعرفة سابًقا. إن
الالزمة إلمكانيات نيوَمن تقويم عىل الضوء تلقي وْبَرْنَدْيس بالكستون بني

عام. عىل نحٍو القوُرشية
وجود لرؤية أهله الذي اإلحساس يمتلك نيوَمن كان نفسه الوقت ويف
إضاعة املعاكس، إذا ما متت االجتاه يف العام املسيحي الرأي جتر قد قوى فاعلة
(قرار مقدمة كانت نيوَمن) (فبعبارات اآلنية. اللحظة يف  املتاحة الفرص

:(Fish-Lodge Resolution) لودج-ِفش)
معادين وحاخامات للعرب موالني مع مستفيًضا..  جدًال تثري
ويثريون الربملان' يف اخلارجية جلنة الشؤون 'أمام يتحدثون للِصْهَيْونية
ومنظمة العاملية، الِصْهَيْونيَّة للمنظمة  العليا  [القيادة إزاَءنا..  معركة 
خشية كلها.. القضية من االنزعاج شديدة كانتا الِصْهَيْونيَّة] أمريكا
املطاف، آخر للكونغرس، الرسمي التأييد  ضامن يتمخض أن احتامل 
قرار فإن ذلك] [ومع فائدته.. من أكثر رضره ويكون اهلزيمة عن
يف اليهودي للشعب قومي  وطن [إقامة املؤيد املشرتك الكونغرس
هاردنغ الرئيس لبث وما رائًعا مروًرا كليهام باملجلسني مر  ِفَلْسِطْني]

وّقعه(2). أن

الذين والنواب  الشيوخ  أكثرية أن من متاًما متأكدين نكون أن نستطيع
بأن مقتنعني كانوا ألهنم ذلك فعلوا إنام لودج-ِفش)  (قرار  مع  صوتوا
نظام أي يف األمر عليه يكون أن ما ينبغي وهو بالشعبية، تتمتع القضية كانت
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تأييد إعالن أن ُحيرموا من فرصة ّمتنوا والشيوخ النواب من ديمقراطي. قليلون
الوحيدة القضية «الدولية» املالئكة يف قائمة وضعهم يف كي يتم (وعد بلفور)

األيام. تلك يف كامًال فهًام تفهمها بأهنا تشعر األمريكيني أكثرية التي كانت

األمريكية ( 1932 م ) ِفلَْسِطْني جلنة ( 4 . 1 . 3

خمزون عن وجود لودج-ِفش) (قرار موضوع يف الصهاينة انتصار كشف
فإن ذلك  ومع األبيض. والبيت الكونغرس من كل يف التأييد من كبري
احلدث بعد السنني من قليل غري عدد خالل يبادورا مل الرسميني الصهاينة
االنتصار قاعدة عىل لالستمرار قابل رصح بناء سبيل يف منسق مسعى أي إىل
العربية اليهودية العالقات  شهدت م). 1922) عام يف احلاصل الدعائي
للنسف تعرض أن لبث ما أواسط عقد العرشينيات، خادًعا هدوًءا بِفَلْسِطْني
جاء .[! [كذا م)  1929) لعام العربية  الشغب أعامل  جراء  املثري «الدرامي»
مرشًحا كان وهذا ما األوىل اَحلْلَقة شكل عىل األعامل هذه عىل رد الربيطانيني
مجيًعا تقوم الِفَلْسِطْيني، الوضع لدراسة ملكية حتقيق جلان سلسلة يصبح ألن
عىل عّالم نقاط تشكل  آخَر، أو نحٍو  عىل حكومية سياسية بيانات بإصدار
إىل وصوًال بلفور، وعد عن واملطرد الثابت ولكن التدرجيي الرتاجع طريق

م). 1947) االنتداب عن الربيطانيني ختيل
عام يف  ‹Passfield White Paper األبيض]  باسفيلد ‹[كتاب نرش مع
1931) عام من آب ففي الرسميني. الصهاينة يف احلياة دبت م) 1930)
كان الذي (Selig Brodetsky) برودتسكي ِسلغ إىل نيوَمن إمانويل كتب م)
العاملية الِصْهَيْونيَّة داخل املنظمة حقيبة (الشؤون السياسية) عن آنذاك مسؤوًال

اآليت:
فاإلدارة معينة. فرصة املتحدة] [يف الواليات هنا الوضع السيايس يوافر
العامة. م) 1932) انتخابات مع بالعالقة شديد بقلق تشعر اجلمهورية
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الركود بسبب الديمقراطيني أحد انتخاب يتم ألن قوي احتامل  ثمة
روزفلت ْفَرنكِلن مها نيويوركيان، زان املربِّ واالحتامالن االقتصادي. 
تعاون فقد بالتأكيد، صديق  األول .(Owen D. Young) َيْنغ وأوين 
اخلاص نظامنا وبسبب السالم. مؤمتر  أثناء يف باريس يف ولسن مع
وأمهية بل قصوى، عىل أمهية نيويورك تنطوي االنتخابية، باألصوات
فالدولة القومي. الصعيد عىل العامة  االنتخابات  يف غالًبا حاسمة 
دون للرئاسة مجهورًيا  مرشًحا عادي نحٍو عىل توصل أن تستطيع ال 
القوة فيها ُزهاء ثلث اليهود يشكل التي من مدينة نيويورك قوي دعم

االنتخابية.
إىل تعد أن إال اجلمهورية القيادات يسع لن الظروف.. هذه ظل  يف
بالنسبة احلكمة من  يكون وقد  املعقولة. طلباتنا رفض قبل العرشة 
واشنطن يف سيايس ما أحاول الرشوع بتحرك أن الظروف، هذه يف إّيل،

أصدقائنا». بمساعدة

فإننا اخلتامية، املالحظات لتلك الواقعية من بقدر املتسمة اللهجة مع 
من شيًئا يكنان أصبحا (Max Rhoade) رود ماكس وحليفه، نيوَمن أن نعلم
وكان جًدا. عالًيا تقويًام الطيبة إرادهتا ويقّومان اجلمهورية، لإلدارة االحرتام
كرتس تشارلز األيام تلك يف للِصْهَيْونية املسيحيني األصدقاء أفضل أحد
ى أدَّ الذي (Herbert Hoover) هوفر هربرت الرئيس نائب (Charles Curtis)
عن ُأْخرى، مرة تلو ، وعربَّ م) 1922) عام املشرتك القرار يف قضية دوًرا فعاًال
طريق سيَّام عن وال من العون لقضية الوطن اليهودي، لتقديم املزيد استعداده

.‹New Palestine ‹[نيوبلستاين] الِصْهَيْونيَّة يف املجلة الكتابة
(arch-isolationalist) األول االنعزايل هو للِصْهَيْونية آخر جيد صديق ثمة
أيداهو، والية  من (William B. Borah) بورا وليم الشيوخ جملس عضو
قضية تبني عىل أقدم  حني األوىل َة املرَّ الرسميني الصهاينة مراصد التقطته 
بعض عىل صوته انطوى وقد  السوفيتي. االحتاد يف املضطهدين الصهاينة 
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تلك يف القليلني اجلادين املنارصين  أحد كونه املسألة، هذه يف الوزن
السخي الدعم أن إىل يشري ما وثمة  السوفيتي. باالحتاد  لالعرتاف السنوات
مديًنا يكن  مل الذي األيداهوي، السيايس  هذا جانب من اليهودية  للقضايا
ونيوَمن ْبَرْنَدْيس  تفكري كل من الذي وجه  هيودي' هو انتخايب 'صوت ألي
(جلنة عن  متخض أن  لبث ما الذي املرشوع نحو وآخرين وروده 
ولرب راي الداخلية وزير  أما م).  1932) عام يف األمريكية)  فلسطني
يف املجلس» هوفر أصدقاء «أفضل بأنه: نيومن وصفه الذي (Ray L. Wilbur)
جيمس اخلارجية مساعد وزير مثل مثله قيمة، ذا اتصال آخر عنرص فقد كان
جمليس يف زون  مربِّ أعضاء وثمة  .(James Grafton Rogers) روجرز غرافتن
نيوَمن عّرف فرنكُفرتر وفليكس ْبَرْنَدْيس القايض كان والنواب، الشيوخ 
بضعة االهتامم. وبعد من كبًريا يمن دون قدًرا أيًضا وكانوا منهم، كثريين عىل
يبعث «مما يقول: بلندن الِصْهَيْوين  التنفيذي املسؤول إىل نيوَمن أسابيع كتب
أن املحتمل  من  أن  إىل يشري  األمريكية السياسة يف  الوضع أن الرسور عىل

نقوله». ما إىل احلزبني يصغي قادة
استكشايف اجتامع عقد م) 1931) عام األول كانون عرش من السابع يف
جملس وعضو وماكس رود، نيوَمن، من كل ْبَرْنَدْيس، حرضه يف منزل القايض
وعضو املورمون) طائفة أوتا (من من (William H. King) كنغ وليم الشيوخ
والية من ( .obert La Folette Jr) االبن الفوليت روبرت الشيوخ جملس
اخلارجية وزير ومساعد (Hamilton Fish) فش هاملتن والنائب وسكنسن،
يف مرموق (صحفي (William Hard) هارد  ووليم روجرز، غرافتن جيمس
شغل الذي األخري، وهذا .(William R. Hopkins) هوبكنز ووليم الفرتة) تلك

كثًريا: نيوَمن به أدهش املناسبة يف كالًما قال كليفلند املدينة يف مدير منصب
متتد جذور من يشء كل قبل كان أنه بالِصْهَيْونيَّة بحقيقة  اهتاممه فرسَّ
‹الكتاب›.. عىل تنشئته ومتت واعظني عائلة من ثانًيا، وكان، ويلز، إىل
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لكسب مؤهلون أننا هو االحتامالت أقوى أن هوبكنز السيد  يرى
تنشئتهم متت  الذين املسيحيني  من معني نمط صفوف بني املؤيدين
واملحبة والعطف احلنان عىل قائًام موقًفا يتخذون والذين ‹الكتاب› عىل
صف يف للوقوف ميالني، سلًفا، جيعلهم ما وهذا املقدسة، األرض جتاه
الساسة عىل بالتعويل االكتفاء من  حيذرنا وهو الِصْهَيْونيَّة. القضية
العاطفي واالرتباط اخللفية هذه مثل إىل يستندون ال الذين والليرباليني،

بِفَلْسِطْني(3).

احلكمة الختبار فرص كثرية لنيوَمن أتيحت العرشين التالية السنوات يف
هوبكنز. وليم عن الصادرة األفكار لتلك النبوئية

ميْفَلَور فندق يف أقيمت رسمية، عشاء بوليمة التالية اخلطوة متثلت
عام من يناير الثاين/ كانون من عرش  السابع يف بواشنطن (Mayflower)
من تأييد رسالة جاءت  املتحدة.  الواليات رئيس نائب برئاسة م) 1932)
جملس وعضو فرنكُفرتر وفليكس نيوَمن إمانويل من كل وألقى هوفر، الرئيس
بتأسيس القايض القرار اختاذ جرى اخلتام ويف كلامت، وآخرين، كنغ، الشيوخ
ممن وكان .(American Palestine Committee األمريكية/ ِفَلْسِطْني (جلنة
والقايض كورتس، الرئيس ونائب الشيوخ كنغ جملس عضو الفور انتسب عىل
الربملانية األكثرية وزعيم العليا، املحكمة من (Harlan Stone) ستون هارالن
(Arthur M. Hyde) هايد آرثر الزراعة ووزير (Henry Rainy) ريني  هنري
ورويال (Robert Wagner) واغنر روبرت النيويوركيان الشيوخ جملس وعضوا

الصحافة. يف للحدث ل مفصَّ ذكٌر جرى وقد .(Royal Copeland) كبالند
األهداف (بيان توزيع وجرى تنظيمي، اجتامع ُعقد أسابيع بضعة وبعد
Statement of aims and Principles ِفَلْسِطْني األمريكية/ بلجنة واملبادئ اخلاص
اإلعالم. وسائل عىل ( and aims of the American Palestine Committee

Charles L.) مكنري وتشارلز  رئيًسا فاغنر، روبرت من القيادة  هيئة تألفت
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وجون كنغ ووليم (William Green) غرين ووليم مساعًدا، رئيًسا (McNary

للتعبري بالعمل «أداة غايتها متثلت وقد John) نواًبا للرئيس. A. Ryan) ريان
إقامة إعادة الرامية إىل احلركة إزاء ونيتها احلسنة املسيحيَّة أمريكا تعاطف عن
أصداء تردد وبراجمها فلسفتها وكانت ِفَلْسِطْني». يف اليهودي القومي الوطن

املعروفة: البالكستونية الصيغة
مع اليهودي الشعب  توحيد إعادة عىل املعقود األلفي األمل حتقيق
الكتابية، روح النبوءة يتناغم مع أمل منذ القدم، وهو املوروثة األرض

الليربايل. املسيحي العامل تعاطف حاصًال عىل الدوام عىل ظل

الِصْهَيْونيَّة العاملية، املنظمة إىل موظفي وجهه تقريًرا نيوَمن أعد الفور عىل
املهمة حول الواقعية من حصيًفا وقدًرا اآلن، بام تم إنجازه إىل االعتزاز يعكس
األعضاء لتجنيد رسائل كتابة محلة إطالق  من بد ال  املستقبل. يف املطروحة

النرشات. وإصدار اجلامهريية االجتامعات عقد اجلدد،
العمل من وغريه هذا إنجاز يتم أن احلال بطبيعة  اجلوهري من
اللجنة مع  الوثيق باالرتباط البلد هذا  يف به  القيام املطلوب  السيايس 
The Jewish اليهودية/ و(الوكالة العاملية  الِصْهَيْونيَّة للمنظمة املمثلة
سيتطلب كله  العمل وهذا ِفَلْسِطْني..  أجل من العاملة (Agency
مظهًرا كلها تكون القضية أن املخاوف من كثرية تثري أشياء أمواًال.. ثمة
خطوات اختاذ يتم مامل ناجحة، كانت األولية خطواتنا أن  مع فارًغا،
وحده، ذلك ليس صحيح. نحٍو عىل العمل ملواصلة مباَرشة فورية
ما إذا والشؤم السوء بالغ فعل  رد عىل السطح يربز أن احتامل ثمة بل
تشكلت. أن بعد لإلذعان أو التفكك تتعرض أن اجلامعة هذه ملثل ُسمح

طويلًة. سنواٍت إحياؤها مستحيًال سيكون

األول يف الصادر ‹Opinion ‹[ُأبِْنُيون] املجلة الِصْهَيْونيَّة لعدد نيوَمن كتب
األمريكي العام الرأي ‹[استنفار بعنوان مقاًال م) 1932) فرباير ُشَباط/ من
فيه يكشف ‹Mobilizing American Opinion for Palestine ِفَلْسِطْني] أجل من
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إىل حتديده يف بصدد السعي كنا الذي التارخيي للوضع عادي غري تقويم عن
الصفحات. هذه

الرتاث الِصْهَيْونيَّة إىل األمريكي مع الفكرة التعاطف بذور جذور متتد
املقرتحات مجلة نتذكر  [إننا]  شعبه.. ذهنية وإىل البلد هلذا الثقايف
تقدم والتي ِفَلْسِطْني يف اليهود ببعث  القاضية املختلفة األمريكية
هذه أبرز ولعل سواء. حد  عىل وأمميون هيود  واآلخر  احلني بني هبا
قام الذي الدكتور بالكستون  القس عن الصادر ذلك  كان املقرتحات
مذكرة بتقديم سنوات، بخمس ِهرْتِسل ظهور قبل م) 1891) عام
شهرة األسامء أكثر بعض بتواقيع مذيلة املتحدة، الواليات رئيس إىل
املشكلة ملعاجلة دويل  مؤمتر بدعوة أمريكا قيام تقرتح اجلمهورية، يف

ِفَلْسِطْني. يف اليهودي (Commonwealth) الوطن وإلعادة اليهودية

فقدان بإمكانية  املتمثل املرعب االحتامل وجود من حذر نيوَمن أن غري
(الليرباليني) مواقف تعرض مع (اإلعادي) الرتاث هذا ميزة الصهاينة
ولكنها قوية دعاية «طوفان جراء والتشكيل الصياغة إلعادة األمريكان
وعرب الربيطانية اإلمربيالية أهنا جبهة ملصلحة عىل الِصْهَيْونيَّة تصور ماكرة»

ضحاياها. أهنم ِفَلْسِطْني عىل
أعامل [أي إجرامي و منظم هجوم ضحايا املطاف، آخر كنا،  نحن
بأننا تصويرنا جرى وقد أنفسنا وجدنا  احلديثة]، العربية  الشغب 
قادوا الذين هم الليرباليني أن وكربنا  حزننا  من يزيد ومما املعتدون. 
عىل للخيانة، تعرضنا الوضع. لقد القصة حول هذه مثل نسج عملية

أصدقائنا. بيت يبدو، يف ما

من الكبري  «القدر استغالل عىل  منصًبا إذن، اجلديد، التنظيم هدف كان
من يكفي ما [و]..إلقاء الرسمية.. األوساط يف قضيتنا مع الكامن التعاطف

عىل مشكالتنا». الضوء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


197
الرأي العام كسب عىل العمل

معروًفا كله هذا  يف  دوره كان الذي ْبَرْنَدْيس، لويس كان البداية ومنذ
امتالك الصهاينة رضورة عىل املأل، ألح عىل عدم مناقشته قط مع للمشاركني
وجود إمكانية تتوافر حتى األموال» مجع  يف عليها متفًقا «أولوية الرسميني
مؤلفة توجيهية» «جلنة من وجود بد ال العمل هذا دائم». وألداء مكتبي «جهاز
التي التوجيهية اللجنة أما الِصْهَيْونيَّة. املنظمة يف مسؤولية الشخصيات من أكثر
للهيئات األمامية من الصفوف أعضائها جرى انتقاء فقد ظهرت لبثت أن ما
Magida) ماغيدا وأبرام وايز وستيفن ماك جوليان مثل الِصْهَيْونيَّة التنفيذية
Zionist Organization الِصْهَيْونيَّة/ أمريكا رئيس (منظمة كان الذي (Abram

املنظمة من (Max Sokolow) سوكولوف وماكس آنذاك (of America, ZOA

(جلنة أعامل بتسيري رود يقوم ماكس أن عىل االتفاق تم وقد العاملية. الِصْهَيْونيَّة
أمريكا (منظمة سلطات مع بانتظام منسًقا واشنطن، األمريكية) يف ِفَلْسِطْني

ماغيدا. خالل من العاملية) الِصْهَيْونيَّة و(املنظمة الِصْهَيْونيَّة)
العاملية الِصْهَيْونيَّة للمنظمة التنفيذية اهليئة أن البداية من األمور عقد مما
مبكر وقت بلندن يف جديدة بمهامت لالضطالع فيها عضًوا بات الذي نيوَمن
أشهر بضعة سوى األحداث، تطورت كام هناك، خيدم ومل م) عام (1932 من
(Voss Carl) ُفس كارل قال وكام ِفَلْسِطْني. إىل الساحة، عن  أكثر إبعاده قبل 

غادر إن وما كان (الروح القيادية) نيوَمن بات واضًحا أن ما رسعان فيام بعد،
يف رائعة، بداية البادئة وهي األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة «غرقت أمريكا حتى

واملوات». الشلل من حالة
بعض منذ منه مْيُئوًسا كان فقد املايل الِصْهَيْونيَّة) أمريكا (منظمة وضع أما
اجتامعات فمحارض الكبرية. الكساد أزمة بسبب سوًءا يزداد الوقت، وكان
تقاريره إليها يَرِسل نيوَمن كان التي الِصْهَيْونيَّة أمريكا منظمة مديري جملس
الالزمة امليزانية عليها ويطرح األمريكة) ِفَلْسِطْني (جلنة أعامل سري عن
وإحصائيات املالية، الويالت من بحر يف كلًيا كانت غارقة أهنا تظهر لتشغيلها،
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من فقط صغرية أقلية أن عن  املؤسفة واملعلومات املتدهورة، العضوية عن
رفيعة مواقع يف كان صهاينة لقد التزاماهتم. يسددون  كانوا الباقني األعضاء

التنظيم. وحل اإلفالس إعالن إمكانية يف مناقشة دائبني
طويلة أسابيع فبعد باملعيب والشائن. إال ذلك أعقب وصف ما يمكن ال
راحوا الدائنون وكان مدفوعة، غري الفواتري كانت االحتفالية، الوليمة من
العاملية التنفيذية اهليئة رود إىل ماكس كتبه ما بوقاحة. نرى أن بديوهنم يطالبون

املوافقة. نال أن لبث ما املوازنة سّد إخفاقها يف شاكًيا من
املنظمة إىل بالنسبة كام شخصًيا إّيل بالنسبة اإلحراج بالغ الوضع بات 
عقد موعد عن الشيوخ جملس أعضاء  يسألني ما كثًريا  الِصْهَيْونيَّة.
بالغة أوضاع نشأت لقد صعبة. (فربكة) األعذار كانت وقد االجتامع،
الصهيوينة املنظمة هيئة إىل حتسني لكم، أؤكد تؤدي، ال أوضاع البؤس،
من قدر كبري بعد أنظارها لفت يف  نجحنا التي الشخصيات عيون يف

الناس. هلؤالء أقوله ما أعرف وال متاًما ضائع إنني واألمل.. اجلهد

تيتمت. قد  األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة كانت مايو أيار/ شهر حلول  مع
االجتامعات، توقفت عن عقد أهنا غري قط، رسمًيا تنحل أن اللجنة مل صحيح

اجلمهور. فنسيها
وْبَرْنَدْيس نيوَمن استطاع كيف اآليت: هو برز  الذي السؤال فإن وهكذا
أنفسهم يقنعوا أن األعم، الصورة هذه عىل كامًال اطالًعا مطلعون وهم ورود،
إال ليشء ال م) 1932) عام يف املكلف املرشوع هذا بإطالق آخرين مع

نشاطه؟ من فقط قليلة أشهر بعد أشالء لرياقبوه وهو ينهار ويتمزق
ذلك يف السائد املأزوم للوضع املايل األمهية من ممكن هو ما كل إعطاء مع
ِفَلْسِطْني (جلنة تيتم قصة وجود عامل آخر فعل فعله يف يساورنا الشك يف الوقت،
حلظة بني املتغري السيايس بالوضع متمثًال  نجده الذي العامل إنه األمريكية). 
صمت بشبه ما هبوط وحلظة م) عام 1931 َة األوىل (خريف املرَّ املرشوع مناقشة
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ربيع أواخر يف أي الصهاينة الرسميني، مراسالت يف املوضوع هذا عىل القبور
توقع املتأخر، كان ثمة التاريخ ذلك حلول مع واضحة، بعبارة م). 1932) عام
من املقبلة. الرئاسية يف االنتخابات اهلزيمة عىل مقبلون اجلمهوريني بأن شامل
القائمة عىل احلزبني اجلبهة عىل هذه احلفاظ جدوى بعدم فكروا الكثري أن املؤكد
من الرسمية، األوراق حسب رؤساؤها، كان جبهة وهي إىل الصهاينة، بالنسبة
اآلن السياسة األفضل أن ومن املؤكد الشاغلني املناصب الرسمية. اجلمهوريني

الفائزين. صف يف مكان ضامن إىل بالسعي متمثلة كانت
متحالفني بأكثريتهم، الصهاينة، كان م) 1932) ربيع أواخر حلول مع
القديمة الذكريات  أصحاب من  أناس ثمة  روزفلت.  ْفَرنكِلن  محلة مع علًنا
بعد ولسن، ْبَرْنَدْيس/ وايز/ حمور أيام إىل العودة من نوع عن يتحدثون راحوا
درجوا الصهاينة أن معظم وبام ولسن. ُودرو من بدًال ْفَرنكِلن روزفلت كسب
القائلة: الفكرة من  متضايقني باتوا كثريين «تقدميون» فإن بأهنم التوهم عىل
وهذه القديم. النظام قباطنة  مغازلة عىل تبديده تم الوقت  من كبًريا قدًرا إنَّ
الرؤساء كانوا، أن افرتاض حول تدور نظًرا ألهنا للتوثيق قابلة غري الفرضية
إىل األفكار هذه ترمجة يف جعلهم خيفقون وهذا ما االنزعاج شديدي ببساطة،

كلامت.
القيادة ظل يف كثرية أشياء إنَّ الصهاينة حققوا تقول: كانت احلقيقة أن غري
الشائبة. غري  اللباقة من كبري بقدر معهم التعامل يف  دأبت التي اجلمهورية
اجلميع توقف وراء الكامن السبب بشأن رود، قال حائًرا، كام وكثري منهم كان
كان إذا عامَّ يتساءلون كانوا أهنم املؤكد ومن عقد االجتامعات، إىل الدعوة عن

الوحيد. السبب هو األموال نقص
يقول: وايز ستيفن رود إىل ماكس كتب ببضعة أيام، االنتخاب وبعد

الِصْهَيْونيَّة تنتظر التي  اآلفاق بشأن مرسوًرا تكون أن ينبغي  كم أعلم
هوفر كانت إدارة أن يكن بسبب آخر. صحيح مل إن االنتخاب نتيجة
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أسهمَت الذي الولسني،  الرتاث عودة ولكن احلال، بطبيعة صديقة 
ملصلحتنا.. الكثري  اليشء تفعل بأن حمكومة الظهور، إىل  صياغته، يف
ديالنو [ْفَرنكِلن دي آر) من (إف من إخوتنا قريبون عدًدا أن يعلم كلنا
شأن من فإن  'الداخل' الوصول إىل أحدهم من متكن وإذا روزفلت]
فيام خيص كثرية أشياء إنجاز نستطيع أننا املؤكد من يساعد. أن ذلك

صديًقا. اجلديد اخلارجية وزير كان إذا للوزارة، الداخيل املوقف

حياة عىل اإلبقاء جدوى ما التالية: الفكرة  السطور بني نقرأ  أن نستطيع 
هذه إىل مغلقة اجلديدة اإلدارة إذا كانت احلزبية، غري األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة

؟ الِصْهَيْونيَّة القضية أمام األمر، حقيقة يف الكاملة، الدرجة
فليس اللجنة.  ذكر عن فوري شبه نحٍو عىل توقفوا اجلميع أن شك ال
االعتذار أو  األسف عن  رسمي تعبري أي الفرتة تلك حمفوظات من أي يف
بأسامئها تربعت التي اخلرية العامة للشخصيات الِصْهَيْونيَّة التنفيذية اهليئة من

املرشوع. هذا ملصلحة ومحاستها
تسع بعد طاف، حني نيوَمن أن هو كله احلدث من األشد غرابة اجلزء لعل
أمريكية ِفَلْسِطْني جلنة بإطالق يقيض اقرتاًحا  حامًال الساسة عىل سنوات،
اإلدارة جملس يف كراسيهم احتالل نفسها إىل الشخصيات معظم سارع أخرى،
نرى، سوف كانت، كام اجلديدة الثانية املرة هذه أن النتائج يف جديد! غري من

الدهشة. يثري اختالًفا خمتلفة

1932-1940 م ) ) لِفلَْسِطْني املوايل 5 ) االحتاد . 1 . 3

الثاين/ كانون أوائل إىل يبدو، كام تعود، ولكنها حتمل تارًخيا، يف مذكرة ال
(جلنة ِفَلْسِطْني بشأن خمططاته باستعراض نيوَمن، إمانويل قام م) 1932) يناير
رأينا) (كام مؤكًدا الِصْهَيْونيَّة) لـ(منظمة أمريكا التنفيذية اهليئة أمام األمريكية)
برزت أن ما لبثت أخرى مشكلة «ثمة يقول: ذلك وبعد للامل. احلاجة املاسة
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America of لِفَلْسِطْني/ املوايل أمريكا (احتاد باسم معروفة مجاعة شكل عىل
.«(Federation Palestine-Pro

التي املوايل لِفَلْسِطْني) (االحتاد إىل األوىل اإلشارة أن هذه للنظر الالفت من
موزعة جمانية وهي نرشة الِصْهَيْونيَّة، أمريكا ملنظمة الرسمية الوثائق يف نجدها
لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد وقصة 'مشكلة'. كانت لو كام فيها املنظمة تبدو باليد
مع اهلِرْتِسليني الصهاينة تعامل تاريخ سامت أفضل  بعض عىل  الضوء تلقي
من التاريخ ذلك سامت أسوأ وبعض جهة من للِصْهَيْونية األصدقاء املسيحيني
األخرية، السامت فعله، فإن وتم قيل قد يشء يكون كل أن وبعد أخرى. جهة

املنظمة. هذه قصة عىل تطغى التي هي سوًءا، األكثر أي
هذه مع الرسميني  الصهاينة تعامل عن  التوثيق من كبري قدر ثمة ليس
عنوان: حتت (عرضًيا) خطأ حمفوظ موجود هو مما  كبري وجزء املنظمة،
نظر يف  كامنة، الرئيسة خطيئتها كانت البداية، من األمريكية. ِفَلْسِطْني جلنة 
العامل إىل جاءت وأهنا احلياة، لتبدأ إذًنا طلبها عدم يف الرسميني، الصهاينة
طاقات أفضل  كانت حني اإلحراج، عىل انطواء املمكنة اللحظات أشد يف 
إىل (االحتاد إشارة من ما األمريكية). ِفَلْسِطْني (جلنة بتأسيس القيادة مشغولة
يف وال وايز، ستيفن أو نيوَمن إمانويل مذكرات يف تظهر  لِفَلْسِطْني) املوايل
(ذاتية) سريية مواد وراءهم خلفوا الذين اآلخرين الزعامء من أي مذكرات
املتبقية، املنشورة غري بالوثائق انشغاله لدى املرء، حيس  ذلك ومع منشورة.
النزعة زخم كامل لتجنيد أداة سوى يكن مل املوايل لِفَلْسِطْني) ربام (االحتاد بأن
إىل الرسميون الصهاينة يبادر األمريكي، لومل يف الرأي العام املوالية لإلعادة
أو املرخصة غري  لبدايته واالستهجان االحتقار  من مفرط  قدر عن التعبري 
األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة إخفاق إزاء التحسس من مماثل وقدر املجازة،

هبم. اخلاصة
قادة مسيحيني معينني يف يد عىل لِفَلْسِطْني) املوايل أمريكا (احتاد تم تأسيس

http://www.al-maktabeh.com



202
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

جرى وقد املسيحي. اليهودي احلوار بتشجيع مهتمني كانوا منطقة شيكاغو،
طبع ِصْهَيْون، وتم قضية تؤيد اجتامعات صدرت عنها ترصحيات بضعة عقد

إىل: يدعو كان فقد لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد َبْرَناَمج أما وتوزيعها. املنشورات
اليهود. وغري اليهود بني واالحرتام املودة روح ورعاية 1) تشجيع

واملنحازون الرجعيون  األميون يشنها التي  العدائية اهلجامت  حماربة (2
والتقدم أمريكا مصلحة لغري والعنرصية املشكالت الدينية هبدف إثارة

اإلنساين.
بني لليهود  التارخيية املشكالت  تفهم من أفضل قدر عىل التشجيع (3

األمميني. صفوف
بأداء املنتدبة القوة إلزام و عن وعد بلفور، الدفاع لعملية املساعدة تقديم (4

نًصا وروًحا. ِفَلْسِطْني انتداِب

أعضاء أحد ماك جوليان القايض سيَّام وال منطقة شيكاغو، صهاينة تنبه
املواد. هذه عىل الفخري، الِصْهَيْونيَّة، ورئيسها أمريكا ملنظمة التنفيذية اهليئة
بمبلغ تطالب الِصْهَيْونيَّة رسالة أمريكا منظمة إىل وصلت قصري وقت وبعد
الوحيد الذي ولكن اإلسهام وشيك، مؤمتر يف متويل لإلسهام دوالر (500)
أمريكا منظمة فروع من أي فرع من م) أتى 1931) عام صيف حتى نجده
والذي ماك القايض الصادر عن االقرتاح وحتديًدا النصائح: كان الِصْهَيْونيَّة
إدَورد تشارلز يقنعوا  أن لِفَلْسِطْني) املوايل  (االحتاد مؤسيس عىل إنَّ يقول:
الواضح من االحتاد. رئيس يصبح بأن   (Charles Eduard Russel) رسل
موظفي بني  املنتظمة املراسالت تبدأ فحني َقبوًال، لقيت النصيحة هذه أن
أمام أنفسنا نجد الِصْهَيْونيَّة)  أمريكا و(منظمة لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد 
مجاعة منشور يف أسامؤهم الواردة أولئك عن كلًيا خمتلف من القياديني طاقم
شخصيات قائمة رأس عىل يظهر َرِسل إدَورد فتشارلز األصلية. شيكاغو
هوبكنز آر ووليم هبغود نورَمن تضم شهرية، ودينية و(أكاديمية) أدبية
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Pierre Van) باسن فان وبيري (John Haynes Holmes) هوملز  هاينز  وجون
شأن ذات شخصيات (ومجيعهم (Carl Wittke) ويتكه وكارل  (Paasen

والثالثينيات العرشينيات عقدي يف البحثية و(األكاديمية) األدبية احلياة يف
بصفته يظهر الذي (A. Ben Elias) إلياس إىل بن إضافة العرشين) القرن من

التنفيذي. السكرتري
بات الذي ساموًيا. فالرجل، إهلاًما رئيًسا إدَورد َرِسل تشارلز اقرتاح كان
بصفته مشهوًرا  الوقت ذلك يف كان بعيد، زمن منذ النسيان  ثنايا يف غارًقا
أوج يف  املجالت صحافة  فيه كانت  عرص يف جمالت، يف يكتب صحفي
وأحد نشًطا، واشرتاكًيا مرموًقا،  فضائح» «مثري بصفته كان، لقد نفوذها.
التقدمي. للوجدان جتسيًدا حًيا ( امللونني البرش لرقي القومية مؤسيس (الرابطة
يف الذي ُعقد الطارئ االستثنائي املؤمتر أعقاب يف احلزب االشرتاكي عىل خرج
قراًرا واحد أربعة إىل بأكثرية احلزب اختذ حني م) 1917) عام أبريل َنْيَسان/
بحق أمم جريمة «بصفته أملانيا عىل احلرب بإعالن املتحدة الواليات قيام جيدب
اللجنة اإلعالمية جانب من جيد نحٍو عىل جرى استغالله وبعد ذلك العامل».

منه شخصًيا. قريًبا وبرسعة، أن أصبح، لبث وما ولسن، إلدارة التابعة
لعله البداية إىل النهاية. من ودًيا الرسميني الصهاينة مع َرِسل تعامل ظل
املقام يف للِصْهَيْونية، تأييده ينبع السامية حمب ليربايل ملسيحي مثري نموذج
اليهودي الشعب لفضائل مدينتان وحضارتنا مدنيتنا بأن االقتناع من األول،
احلاخام بإبالغ َرِسل قام وايز، مع ستيفن للرسائل تبادل أول ففي وإنجازاته.

الِصْهَيْونيَّة»: إىل الذي «هداين هو أنه عن
كان جيًدا. فأذكره أنا أما احلدث، نسيت أنك شك يف أي يساورين ال
كنت م) حني 1898) أو م) عام (1897 إما يف طويل، أمد منذ ذلك
York New Morning جورنال/ مورننغ ‹نيويورك لتحرير مديًرا
التي األوىل املرة (كانت يوم ذات أنت دخلت القديمة، ‹Journak
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حتى بالغ اإلثارة واالقناع حديًثا ِصْهَيْون، عن إيلَّ وحتدثت فيها) أقابلك
يل تعني تكن مل الِصْهَيْونيَّة مع أن ذلك اليوم، منذ ِصْهَيْونًيا أصبحت إنني
ِفَلْسِطْني، إىل حني ذهبُت كثرية، سنني وبعد اسم. أكثر من شيًئا قبُل من
وَراجًيا أن قلته متذكًرا ما بقيت إذ الدوام عىل تفكريي يف حاًرضا كنت
فرًحا رأيته كان ما ثامرها. تعطي جعل أحالمك يف لإلسهام هناك أكوَن
لليهود بدين مدين إنني بل واقًعا.. حلًام تعد مل فِفَلْسِطْني وصفه. يتعذر
بفرصة اإلمساك عن بسهولة التقاعس  عىل قادر جيعالنني غري ومجيل
ثمة لِفَلْسِطْني)].. املوايل [(االحتاد كهذه قضية أجل من معهم العمل
اليهودية الروح أعرف غري أنني هبا، جاهل أنا العامل هذا كثرية يف أشياء

األقل. عىل اليهودي والقلب

األكثر لرؤية بينهام التنافس فيام يف وَرِسل وايز دأب الالحقة مراسالهتام ويف
لدينا املوجودة املراسالت وكذلك فإن لآلخر. األكمل املديح كيل عىل قدرة

امللحوظ. باللطف دائًام تتصف آخرين صهاينة وقادة َرِسل بني
العالقة ذات املراسالت عن يقال أن يمكن ال نفسه اليشء أن غري 
فإمانويل إلياس.  بن لِفَلْسِطْني، املوايل لالحتاد التنفيذي بالسكرتري
منذ واضًحا كرًها  إلياس بن  يكره  كان احلرص، ال املثال  سبيل عىل نيوَمن،
أكثر هو ما عىل منطوًيا األمر كان ربام بالرسائل. بينهام األوىل االتصاالت 
شأن من أن ما، نحٍو عىل اقتنع، نيوَمن فإن حال أّي وعىل الوثائق. تظهره مما
حمتمًال مصدًرا تغدو أن لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد تأسيس إىل املبادرة اجلامعة
إليها اإلشارة (متت املذكرة ففي الرسميني.  الصهاينة إىل بالنسبة للمشاكل
بعض االحرتام عن تعبري األوىل َة املرَّ اجلامعة ذكر عىل فيها يأيت التي من قبل)
متويل عىل قادرًة كانت األمريكية) ِفَلْسِطْني  (جلنة حلال خالًفا أهنا، حلقيقة
نفَسه هذا أن االعتقاد  إىل مّياًال نفسه، الوقت يف يبدو، أنه غري نشاطاهتا،

عىل الشك والشبهة. باعث
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من حرصي، شبه نحٍو وعىل الساحقة،  برّمتها مؤلفة  اجلامعة أن يبدو
موالني بصفتهم احلرب خالل غري قليل منهم عدد برز أملان، أمريكيني
السبب. لذلك الشك بعني ُينظر إليهم لربيطانيا، وكان ومعادين ألملانيا
االهتامم درجة من يبدو، عىل بعضهم كان، فيام فإن دوافعهم ومهام كانت
تنظيمي هيكل عىل للحفاظ األموال الالزمة بعض لتقديم كانت كافية
بدا أن إىل هامًدا سنًة عملًيا وبقي بشيكاغو كبري حد إىل كان حمصوًرا
أهنم الواضح من أخرى. مرة فيهم الروح بث قادًرا عىل األخري نشاطي
األمريكية، ِفَلْسِطْني جلنة (أعني: جديدة هيئة بروز إزاء دون قلقني يمن

منظمتهم. من جزًءا تكون لن

وكان، مسّوًغا،  املؤسسني بني األملانية األسامء كثرة إىل التلميح يكن مل
اجلامعة إنَّ القائلة: الفكرة أن كام صارًخا، كارثًيا سلوًكا األمر، حقيقة  يف
(جلنة حديقة يف  نيوَمن مساعي من احلسد عن  تعبًريا إال الوجوِد إىل تربز مل
بل فحسُب، قيمة ألّي مفتقرة ليست منافسته، أو رغبة يف األمريكية) ِفَلْسِطْني
املرشحة الرصاع أشكال لسائر املفاتيح أفضل  لعل أيًضا.  تأرخيًيا ومستحيلة
هذه وضع عىل عازم «إنني يقال: حيث التايل، السطر نجده يف ما تنهمر هو ألن
ذلك انطوى ولو حتى إرشافنا وسيطرتنا، حتت اجلامعة وخصوًصا سكرتريها

األجل». ولكنه قصري يكون رشًسا قد رصاع عىل
نيابة لِفَلْسِطْني)، املوايل (االحتاد  قيادي مع مراسالته أول يف نيوَمن قطع
لبث، ما ولكنه  املايل، بالدعم رصحية وعوًدا الِصْهَيْونيَّة، أمريكا منظمة عن
مرشوع إطالق بعد (1932 م) عام من يناير الثاين/ كانون شهر حلول مع
الوعود، تلك عىل يبدو، فيام ندم، أن (the Washington project) واشنطن 
لِفَلْسِطْني) املوايل  (االحتاد  عن واملعنوية املالية املوارد  إبعاد عىل يعمل فراح
املوايل (االحتاد قادة بدأ  عندئذ األمريكية). ِفَلْسِطْني (جلنة نحو وتوجيهها
ِفَلْسِطْني (جلنة مرشوع قيام من  شاكني وايز ستيفن إىل بالكتابة لِفَلْسِطْني) 
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لالحتاد العائدة الودية والعواطف  األموال مجيع عىل بالسطو األمريكية)
لِفَلْسِطْني. املوايل

فالصهاينة األمر.  هذا يف عنها، الصفح بتعذر القسوة، بالغ  ُبْعٌد ثمة
للِصْهَيْونية، الطوعي األممي للوالء محاستهم  فقدوا  بساطة وبكل الرسميون
مباَرش. نحٍو عىل بذلك باالعرتاف أنفسهم  يقنعوا  أن يستطيعوا  مل  ولكنهم
واشنطن) (بمرشوع اخلاصة خططهم ضخمتها التي تصوراهتم  وجراء 
أن لبثوا ما الداخل، من روزفلت إدارة عىل السيطرة ذلك،  بعد واعتزامهم،
من الواضح .(10 :4 الصغرية» (زكريا األمور يوم «ازدراء مواقع انحدروا إىل
املرء، وربام، يشك االحتاد، الروابط مع حللحلة ذرائع عن يبحثون كانوا أهنم
يبدو، ما عىل  يكّنونه، مجيًعا  كانوا الذي اإلعجاب لوال الضياع إىل  لدفعه

َرِسل. إدَورد تشارلز لشخص
م) قام 1932) عام من فرباير وُشَباط/ يناير كانون الثاين/ شهري خالل
ِفَلْسِطْني (جلنة إطالق أجل من بالعمل االنشغال شديد حني كان يف نيوَمن،
ذات مراسالت بإجراء لندن، إىل انتقاله لعملية اإلعداد إىل إضافًة األمريكية)
جون هاينز َرِسل، إدَورد تشارلز الثالثة، الرئيسة االحتاد شخصيات شأن مع
الثالث مع أما األوَلني، مع وعسًال سمًنا كلها األمور كانت إلياس. وبن هوملز

مباَرش. نحٍو عىل فثمة إشكاالت
مصدر العبارة، إال برصيح يكن، مل إلياس بن نيوَمن لرسل، فإن يؤكد كام
أن زاعًام غالًبا) املتلقي' حساب ('عىل وبرقًيا هاتفًيا االتصال دائب ازعاج، إنه

ونتحدث. نجتمع أن علينا
بدًال مفضلني األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة ورسل إطالق بن إلياس عارض
التي املالية املوارد مجيع توظيف إىل الرسميون الصهاينة يبادر أن  ذلك من
املوايل (االحتاد إىل املسيحي حتول التأييد تشجيع أجل من هلم تتوافر أن يمكن
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وضع عىل طويل، أمد  منذ  وافق، َرِسل ولكن  موسع، نحٍو عىل  لِفَلْسِطْني)
رسالة ويف الِصْهَيْونيَّة أمريكا منظمة رعاية حتت اجلامعتني بني للتنسيق خطة 

للتفاهم: اخلطوط العامة بتحديد نيوَمن قام َرِسل إىل وجهها
اآليت: ستبقى بساطة بكل هو احلايل، الوقت يف املمكن، التعايش نمط إن
أم عاجًال تبادرا،  أن أمل عىل منفصلتني هيئتني موجودتني اجلامعتان
هذه يف أما  فالتوحد. التقارب إىل عاجًال.. يكون أن وأرجو آجًال،
مع األخرى، منهام صلة، كل عىل تبقيا أن اجلامعتني هاتني فعىل األثناء
ماك القايض من  كًال  ستضم الِصْهَيْونيَّة املنظمة من جلنة مع سيَّام وال

الرصاع. أو مضاعفة اجلهد وايز، بغية جتنب ستيفن والدكتور

املوظفني من الزمالء إىل املوجه يف كالمه كياسة أقل يبدو نيوَمن  أن غري
الِصْهَيْونيني:

تشارلز السيد كام مع إلياس الدكتور مع إليه توصلت الذي االتفاق كان
اللحظة حني حلول إىل الوجود يف مجاعتهام باستمرار يقيض إدَورد َرِسل
فإن نفسه الوقت  ويف املنظمتني. الندماج الطرفني،  بموافقة املناسبة،
َيَتَحتَّم ما حول كلًيا آرائنا امتثال عىل وافقوا شيكاغو يف أصدقاءنا 
يدعو سبب  أي أرى ال به..  القيام يتجنبوا أن أو  يفعلوه  أن  عليهم
يصبح أن احتامل مع هذا، عن الراهنة اللحظة يف األقاليم إىل للكتابة
(جلنة لعمل كامًال إعداًدا نعد أن علينا أن أعتقد قليل. بعد مناسًبا ذلك

أوًال. األمريكية) ِفَلْسِطْني

غري متواضعة، كانت املالية لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد مطالب أن صحيح
لنا سبق يف تلبيتها. جادين يكونوا مل الِصْهَيْونيَّة موظفي تبني أن ما أنه رسعان
أشهر أكثر الِصْهَيْونيَّة يف أمريكا منظمة يف البائس املايل الوضع عن حتدثنا أن
جانب من اللهجة املتبناة يف ثمة املأزق املايل، إىل فإضافًة حلكة تلك، الكساد
بأن ييش يشء املنظمة، هذه  عن  بعضهم يكتب حني  الرسميني، الصهاينة
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دون احليلولة برضورة متمثلة كانت قلوهبم  أعامق يف الكامنة اخلفية الفكرة
األبد. إىل احلياة لِفَلْسِطْني) يف املوايل (االحتاد استمرار

النهاية، ال البداية إىل فمن املسألة. هذه عىل منصف حكم الصعب إصدار من
استخفافهم عىل يراسلهم الصهاينة الذين لوم القادة عن البّتَة إلياس بن يكف

الدوام. عىل والنبي الشهيد إنه بمنظمته.
عليها حمكوم سنوات مخس ُزهاء امتداد عىل العظمى  تضحيايت تبدو
دوالر (8500) عىل يزيد بام أسهمت االحتاد إطالق فمنذ بالعقم..
قروض والباقي اخلاصة مدخرايت من منها دوالر (4000) لبقائه،
بطبيعة عيل، وَيَتَحتَّم شخصًيا،  وقعتها شخصية  بتعهدات استدنتها
يزيد بام أيًضا (gentiles) األميني أسهم كام أسددها. أن احلال،
العضوية حلجم نظًرا متاًما مناسب مبلغ وهو دوالر،   (3500) عىل
أكثر يصل فلم األخرى واليهودية الِصْهَيْونيَّة املصادر من أما الصغري.
وأنا، األربع والنصف.. السنوات هذه غضون يف دوالر (2000) من
سبيل هذه يف الشاق نضايل واحد مقابل قرش قط عىل أحصل مل الذي
رزقي، مصدر هي التي التعليمية، وظيفتي أترك أن حتّتم عيل القضية،
أجل من املال بعض توفري سبيل يف بوسطن نيويورك إىل من وأن أرحل

الوضع. إنقاذ
يقيض هل عنها. اإلجابة أستطيع ال أسئلة  نفيس عىل  أطرح ما  كثًريا

وحيد؟. كاهل فرد عىل عمل أمة كاملة تقع أعباء أن اإلنصاف

إحدى فهو، يف دونام خجل، نفسه بأنبياء الكتاب مقابلة عىل إلياس أْقَدَم
مكان ويف .(3 :40 إشعيا  من (مقتبًسا الربية» يف صارخ «صوت رسائله 
مثل إنني، النجدة! طالًبا أستغيث وأنا امليزان «مصري إرسائيل يف يقول: آخر
كل الرسميني الصهاينة بأن مقتنع سبيله». وهو ويف شعبي مع رصاع يف إرميا،
املسألة ا حلقيقة حق� جمسًدا يبدو ما وهذا شديًدا، كرًها شخصًيا يكرهونه باتوا

املؤملة.
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املوايل (االحتاد استخدام إخفاقها يف الِصْهَيْونيَّة القيادة سوغت بعد، وفيام
الضمري باسم النطق تدعي  منظمة  أن  بالزعم فّعال  نحٍو  عىل  لِفَلْسِطْني)
أنه مع واسع  نطاق عىل مصداقية ذات تبدو أن بوسعها كان ما املسيحي
اخلط هلذا إجياز وثمة كان يديرها. حًرصا) إلياس (بن هيودًيا معروًفا أن كان
ُسُلُمن غولدمان من م) 1939) آذار/ مارس يف إلياس تلقاها بن  رسالة يف

الِصْهَيْونيَّة: أمريكا ملنظمة رئيًسا حديًثا املنّصب (Solomon Goldman)
عائدة كمنظمة متوهيه يمكن لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد  أن أعتقد ال
إىل أضف هيودًيا. [كذا] ومديرها سكرتريها بقاء طوال  للمسيحيني
باسم اليهود يبذله جهد أي لتمويه حاجة أّي هناك أن أظن ذلك، ال

ِفَلْسِطْني.

بدور بالقيام متمثًال كان دوره أن عىل  إلياس  بن ألح  انتقامي، رد ويف 
من اجلهة اليهود والصهاينة جهة من هلذه املنظمة املسيحيني القادة بني اجلرس

املقابلة:
لواقع يمكن وال حًقا. مسيحية منظمة ِفَلْسِطْني) املوايل أمريكا (احتاد إن
املنطقي أو يمّوهه. من املنظمة طابع يشوه أن هيودًيا االحتاد سكرتري كون
اليهود هتم لقضية املخلصني املسيحيني، من مجاعة إىل بالنسبة متاًما
ليتوىل تنفيذية، ومهامت  مسؤوليات هيودًيا ل حتمِّ أن  األوىل، بالدرجة
مطلوبة رشاكة إهنا واألميني.. اليهود  بني  االرتباط' 'ضابط وظائف
إىل االحتاد يسعى التي املتنورين واملسيحيني اليهود بني شديد بإحلاح
بحشد املتمثلة جًدا املهمة الصعبة كثًريا تسهل أن شأهنا من تأسيسها،

العامل. يشمل ألرض إرسائيل تأييد

حياة من األوىل السنوات خالل وايز  ستيفن  إىل موجهة رسائل ويف
تكن مل عمله ومن املحددة منه بأن هذه الشكوى قناعته عن إلياس عّرب املنظمة،

حًرصا. الِصْهَيْونيَّة أمريكا منظمة إخفاق وتسويغ لعقلنة إال
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اجلامعة هذه وسار خلف النظر بعد إىل اإلفادة من الطيب بادر شعبنا إذا
من لتجنيد اآلالف محلة ناجحة شن من نتمكن فإننا لِفَلْسِطْني املوالية
عمًال أن ننظم ذلك، بعد ونستطيع، وعرضها. البالد طول يف األميني
دعًام قوًيا وأن نحشد االنتداب، انتهاك إىل رامية إزاَء أّي حماوالت مؤثًرا
وضم املفتوح الباب بسياسة املتمثلة ومفيًدا ملصلحة املطالب الِصْهَيْونيَّة
أيًضا أن ويمكننا واالستيطان اليهوديني. اهلجرة إىل دائرة األردن رشق
التي لليهود املعادية املسمومة الدعايات جلملة فّعاًال شافًيا عالًجا نقدم
بقدر كبري بنرشها أمريكا وهنا يف إنغلرتا يف هتلر عمالء أجهزة تقوم 

اإلتقان. من

ارتباط» «ضابط يكون  هيودي إىل احلاجة عن إلياس بن نظرية  تنطوي 
عىل املسيحيني، من ِصْهَيْون أصدقاء ملنظامت اليومية الفعاليات رئاسة يتوىل
إال ناجحة ما كانت املنظامت هذه أن مثل إىل احلقيقة، يف تشري، فالدالئل معنى.
قضية بوضوح يف ملحوظ أمر وهو يوجد «ضابط ارتباط» هيودي. حني كان
الرسمي زعيمها كان التي السنوات خالل الالحقة، أمريكا) ِفَلْسِطْني (جلنة
ضباط كان حني يف (Robert F. Wagner) فاغنر روبرت الشيوخ جملس عضو

اليومية العملية. املهامت بجميع يقومون هيود تنفيذيون
صدر َسَعَة يتطلب إلياس كان بن مع أن التعامل أخرى، جهة من واضح،
بن إلياس عىل مدى المسؤولية داللة األمثلة أكثر أحد لعل وصربهم. قديسني
املوايل (االحتاد رعاها مناسبة تلك َرِسل. كانت إدَورد تشارلز غداء وليمة قصة
ُشَباط/ يف ومتت التعب، معنى  يعرف ال الذي رئيسه رشف عىل لِفَلْسِطْني)
حرًجا كبًريا سبب وهذا ما ضعيًفا، احلضور م). كان 1934) عام من فرباير
متاًما الصائب فمن َثمَّ ومن عنه. مسؤوًال القادة الصهاينة له عداء إلياس عده
يعمد النقطة هلذه وتأكيًدا اإلحراج. هذا مسؤولية حتمل عىل إجبارهم يتم أن
«من قائًال: إىل ستيفن وايز املسددة غري الفندق تقديم فواتري إىل ببساطة إلياس
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يتبنون الذين املتنفذين أصدقائك من املال يمكن مجعه من معيًنا مبلًغا أن املؤكد
قلوب أن يفرح من شأنه مصري من إنقاذنا سبيل بصدق، يف العظمية هذه القضية
موازنة أكثر اعتامد إىل يبادر أشهر بضعة وبعد وخصوم ِصْهَيْون». شعبنا أعداء
طباعة فواتري دفع أنه إياه مبلًغا  وايز احلاخام  إىل ببساطة، يكتب، إذ اتساًعا،
ما يغطيه عنده ليس صك بموجب ‹Palstine Herald هريالد/ ‹بلستاين صحيفته
قصري قرًضا تسليفه عىل صعيد أداء واجبه عن  يرتدد لن وايز أن مفرتًضا به،
هذه وعند املرصف. من الشيك لسحب املناسب الوقت يف املبلغ بذلك األجل
وايز احلاخام إىل إلياس بن تتمخض رسائل ال الحقة من الزمن، ولفرتة النقطة،

األخري. عن سكرتري صادرة ومتأخرة ردود مقتضبة عن إال
هذه تأثري حول إلياس مع  الفظة الرصاحة باتت الزمن مرور  ومع
منظمة رئيس إليه  كتب م) 1939) عام ففي رضورًيا. أمًرا (التكتيكات)

اآليت: غولدمان الِصْهَيْونيَّة أمريكا
من استخدمَتها التي (التكتيكات) بسبب رؤيتك عن عزوًفا أبديُت
تدفع أن بالتهديدات. يتأثرون ممن لسُت  مقابلة. عىل احلصول أجل
ين تِْرشِ يف الطارئة األحوال زمحة يف هاتفًيا  يب االتصال إىل أحدهم
الوشيك الربيطاين اإلعالن عىل للرد التخطيط 'لدى أكتوبر األول/
االعتقال خلطر  معرض بأنك إلبالغي األبيض' الكتاب سياسة عن
من بأن ولتذكريي املرصف يف رصيد دونام أصدرهتا  شيكات  بسبب
الِصْهَيْونيَّة احلركة عىل ينعكس أن الوقت هذا مثل يف اعتقالك شأن
أمًرا عمل زميل بك  قبويل جتعل اليهودي، الشعب وعىل كلها

مستحيًال.

االهتامات عىل هذه بإنكار بساطة الرد، بكل يف اكتفى، فقد إلياس بن أما
امللفات عىل االطالع من يتمكن من كل أن غري اخليال. من نسج أكاذيب أهنا
يترصف كان إلياس بن أن يبدو غولدمان. ملصلحة تفسري الشك يف يرتدد لن

http://www.al-maktabeh.com



212
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

تؤهله كانت القضية سبيل يف تضحياته إن القائل: االفرتاض من منطلًقا
مالًيا. إنقاذه إىل الفورية باملبادرة تلزمهم آخرين عىل معينة لفرض مسؤوليات
التنظيم أنه عن نفسه معلًنا الوجود إىل املوايل لِفَلْسِطْني) أمريكا ظهر (احتاد
وأن الِصْهَيْونيَّة، ملصلحة األمريكي املسيحي العام الرأي حلشد جتهيًزا األفضل

هو املال. احلقيقة ينقصه يف الذي كان الوحيد اليشء
مناقشة أجل من باحلسبان، دعونا، التاريخ ذلك منذ مع أخذ التضخم حتى
الذي دوالر مبلغ (500) فإن مرة، عرشين الرقم نضاعف إال، ليس املسألة
يف (1932 الِصْهَيْونيَّة أمريكا منظمة من القصة، بداية يف يطلبه، نجد بن إلياس
قط تبادر الِصْهَيْونيَّة مل أمريكا منظمة أن وبام جًدا. دسمة صفقة ثمن يبدو م)
بضع أكثر من القصة من الباقي اجلزء يف قط تقدم مل  كام املبلغ، دفع هذا إىل
خطأ، حني عىل كان إلياس بن إنَّ البّتَة أن نقول: نستطيع لن رمزية، فإننا منح
املبالغ هذه دفع عن امتنعت حني كانت، الِصْهَيْونيَّة أمريكا منظمة أن زعم
الوجدان بتأييد  للتحكم إليها الرب ساقها التي الفرصة تفوت الصغرية، 

ودعمه. األمريكي املسيحي
القيادة دعم غياب  من شكواه يف معذوًرا كان  إلياس بن أن املؤكد من
مزاعمه مع نتعامل أن علينا َيَتَحتَّم من اجلدية مدى أي إىل ولكن الِصْهَيْونيَّة،

؟. منظمته إمكانات حول
أقدم إذا اجللية)  (بواجباهتم اآلخرين تبصري  حقه من أن افرتض إذا
فإن نجدته، باملسارعة إىل تلزمهم كانت مواقف إقحامهم يف عىل تردد دونام
من للكثري املمكن حًقا، من كذلك؟ أليس نفسه. اليشء فعل ِهرْتِسل تيودور
وُسُلُمن وايز ستيفن من كل إىل املوجهة بن إلياس رسائل من املأخوذة املقاطع
كتبها التي تلك الرسائل من مأخوذة متقتطفات كانت كام لو أن تبدو غولدمان
حق من إنَّ يقول: الذي نفسه (مثًال) ثمة االفرتاض هريش إىل البارون ِهرْتِسل
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فقد والقضية. الرب أمام واجباهتم عىل عيوهنم ويفتح أن يبّرص اآلخرين النبي
م) ما ييل: 1938) فرباير يف ُشَباط/ كتبها وايز ستيفن إىل له رسالة جاء يف

فجمهور املحيط. عرب  إخوتنا حيارص والكوارث الويالت من بحر
ملتمًسا إليكم يتطلع  كام السامء  يف الرب  إىل يرنو املشتت إرسائيل
غري مسؤولية والتاريخ الرب أمام مسؤوليتكم إن واخلالص. النجدة
التحامل أشكال كل جانًبا  تنّحوا أن أناجيكم فأنا َثمَّ  ومن مسبوقة. 
وجهات من أمهية  أكثر ومصايرهم اليهود ماليني فأقدار عميل. عىل
إىل دعمك بحاجة إنني الصغار. الصهاينة الرسميني املضللة لدى النظر
التي الساعة هذه يف ندائي تتجاهل أال أرجوك العظيمة، املهمة يف هذه

وظالًما !. حلكة شعبك ساعات أكثر هي

حيق هل ولكن العظمة، بجنون ومصاًبا مشجاتًيا كان الرجل أن من املؤكد
؟ اجلوهرية يف األشياء خمطًئا كان إنه أن نقول: لنا

وغريه احلاخام وايز مع التعاطف عن نمتنع أن نستطيع كيف ومرة أخرى،
؟ هذه الغطرسة ملثل هدًفا كانوا ممن

؟ ا حق� لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد أنجزه ما الذي السؤال: يبقى
املوايل (االحتاد  عن الصادرة الصحفية الترصحيات من القليل إال حيظ مل
تايمز]› نيويورك ‹[دليل عّد استطعنا إذا اجلرائد، يف مكان بأي لِفَلْسِطْني)
م). ففي 1936) يف عام نفوذها أوج بلغت املنظمة أن األدلة. ويبدو أفضل
الدين رجال من وفد بإحضار املنظمة قامت العام،  ذلك  من  مايو  أيار/ 
Episcopal Bishop) األبريش واشنطن قسيس يضم فيمن يضم املسيحيني،
إىل إليصاهلا الربيطاين، إىل السفري عريضة تقديم يف لإلسهام (of Washington

سائر يف وكام .(Stanley Baldwin) بولدوين ستانيل الربيطاين الوزراء رئيس
الرأي «إمجاع نيابة عن التحدث لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد ادعى بياناته العامة،
«أن عملًيا يعني أن احلالة إىل هذه يف أفىض بام املتنور» املسيحي األمريكي العام
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إنقاذ هي اإلنسانية،  تاريخ يف املهامت  أعظم بإحدى إنغلرتا عىل أنعم الرب
نفسه العام من األول كانون يف ذلك، وبعد القديم». إرثها واستعادة إرسائيل
آستور فندق يف تم عقده ِفَلْسِطْني، عن أمريكي مسيحي مؤمتر رعاية االحتاد توىل
يف الرئيس الفخري (La Guardia) الغوارديا البلدية رئيس وكان بنيويورك.
مكنل فرنسس امليثودي القسيس فيهم بمن كثريون كام حتدث املناسبة، تلك
رويال املتحدة الواليات يف الشيوخ جملس Francis) وعضو J. McConnell)
للعمل/ األمريكي  (االحتاد رئيس  (William Green) غرين ووليم  كبالند،
أكثر «إن تايمز: ‹نيويورك صحيفة قالته American). ومما Federation of Labor

من والكثري والفئات الطوائف من قيادات الكثري فيهم بمن شخص، مئتي من
«الوفاء إىل بريطانيا يدعو قرار اختاذ يف أسهموا املهتمة» اليهودية املنظامت ممثيل
مرة ذكر أّي لِفَلْسِطْني املوايل لالحتاد يرد ذلك مل وبعد عليها». املتفق بالتزاماهتا

تايمز›(4). ‹نيويورك صحيفة يف أخرى
لِفَلْسِطْني لالحتاد املوايل الرسمي بالزوال تيش وثيقة عىل العثور من أمتكن مل
ِفَلْسِطْني (جلنة أمام  املجال يف ليفسح نفسه عىل  انطوى أنه أفرتض ولكنني 
(Christian Council on Palestine املسيحي/ ِفَلْسِطْني و(جملس األمريكية)
لبن حصل ما اكتشف أن أستطع مل كذلك قريًبا) كثري عنه كالم سريد (الذي
‹[موسوعة يف وال أسامء األعالم، مراجع من أي يف وارد غري فاسمه إلياس.
َيْونيَّة

فالِصْه تسويغه. يسهل ال أمر وهو ،‹Encyclopaedia Judaica اليهودية]
الكثري ولريادهتام إلياس، املحبوب، بن غري الرجل املنظمة، وهلذا هلذه مدينة
ِفَلْسِطْني و(جملس األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة استخدمتها  التي املناهج من
جتنيد مبادرهتا إىل إىل إضافًة املسيحيَّة) األمريكية) ِفَلْسِطْني و(جلنة  املسيحي)
ممن (John Heinz Holmes) هوملز هاينز جون (مثل احلقيقة يف الناس من الكثري
األصلية ِفَلْسِطْني جلنة ما بعد إىل االحتاد الحقة. وقد عاش ركائز ملنظامت كانوا
التي (التكتيكات) يف التحول  وجه يف صمد  ألنه هذا له وحتقق األقل، عىل
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من يتهربون الِصْهَيْونيَّة قادة منظمة أمريكا جعل إىل قبل، من قلت كام أدت،
(جلنة ِفَلْسِطْني األمريكية). إزاء التزاماهتم

سيايس اإلعادية يف كسوف النزعة ( 6 . 1 . 3

عىل والثقافية، السياسية النخب بادرت العرشين عرشينيات القرن خالل
املسيحيَّة اإلعادية عن النزعة بدا، ما عىل األبد، مرة وإىل التخيل، إىل سواء، حد
جيًدا املتعلمون الكنيسة رجال لبث وما .(Christian Restorationism) القديمة

النخب. تلك حذو برسعة حذوا أن
أيام بلفور) (وعد تبنوا الذين من الربوتستانت الليرباليون املتحدثون أما
احلدود لرسم  مناسبًة م)  1919-1917) ألعوام املزدهر الولسني الربيع
مهمهم بدأت فقد القومية، اهلويات عن الدفاع تقوم عىل بأساليب السياسية 
عن يغب مل تقريًبا.  نفسه الوقت  يف والِصْهَيْونيَّة الِولسنية خيص فيام تفرت
هم كانوا اليهودي الوطن إلقامة محاستهم تتضاءل مل الذين أولئك أن أنظارهم
يرددون ظلوا الذين الكالسيكية، أولئك اإلعادية النزعة لغة الذين يتحدثون
للوعود احلريف األداء الرب» بـ«بخطة املتمثل املزعج العقائدي اجلمود

«األصوليني» املحتقرين. أي الكتابية،
املسيحيَّة املنظامت خمتلف عن الصادرة األدبيات يف املرء يغوص حني 
إىل بلفور) (وعد من املمتدة الثالثة العقود اليهودية خالل للقضية الصديقة 
إزاء أكرب من احلرج قدر نحو نزوًعا يكتشف فإنه م) 1948) يف الدولة خلق
للحكاية الزاوية حجر شكلت الذيت  الكتابية، النبوءة من املأخوذة احلجج
بالكستون، مذكرة ألطروحة األساس والركيزة  األصلية،  املسيحيَّة اإلعادية
بافرتاضات ملفوفة العدالة املجردة، عىل قائمة حجج لتفصيل نزوع مساٍو مع
اإلمرباطورية، وتقدم احلضارة، وزوال القوميات، حقوق حول راهنة ليربالية

ذلك. وما إىل
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ُيْلفي سابقه، حمل واألربعينّيات العرشينّيات، حمل الثالثينّيات حلول ومع
متناقًصا العلامنية، واستخداًما احلجج إىل متزايًدا جلوًءا األوساط هذه يف املرء
اليهودية القضية فقدت هذا حصل وحني املكشوفة.  الالهوتية للمفردات
للشعب القديم االلتزام  استثارة عىل بقدرهتا املتمثل األكرب السيايس ذخرها
اليهود إعادة بحتمية اإليامن عىل القائمة (البيوريتانية) بعقيدته األمريكي

وبعثهم.
القرن العرشين من األربعينيات حتى يف العرشينيات الصهاينة القادة يبذل مل
البالكستوين وتشجيعه، الذين الرتاث باسم الناطقني دعم الستجداء جهد أي
يف حمتقرين رأينا، كام أيًضا، كانوا أهنم غري بالِصْهَيْونيَّة، التزامهم ثابتني عىل ظلوا
ببساطة، بركب الرسميون، الصهاينة التحق السيايس. القرار صانعة النخب أنظار
قوتني كانتا واألصولية األنغليكانية بأن املتمثل رأهيم وتبنوا الليرباليني املسيحيني

هامشيتني،عديمتياملعنىثقافًياوفكرًيا،عديمتياألمهية والنفوذسياسًيا.
الربوتستانتية الليربالية املسكونية معسكر يف الرأي  انعكاس أفضل لعل
استعراضها جيري التي الفرتة  ملجمل (liberal-ecumenical Protestantism)
الربوتستانتية املجلة صفحات يف العثور عليها يمكن التي تلك الفصل هذا يف
.‹Christian Century [املسيحي ‹[القرن باسم املعروفة الطوائف بني املشرتكة
بكل (Herzl Fishman) ِفشمن ِهرْتِسل  عكف احلقيقة  هبذه منه واعرتاًفا

انتهاء من املمتدة الفرتة خالل املجلة تلك صفحات  متشيط عىل إخالص
لتدوين الثانية، العاملية احلرب األوىل من األشهر حتى األوىل العاملية احلرب
اُملِهّم التنبيه  ومع  وإرسائيل. الِصْهَيْونيَّة من الربوتستانتية املواقف عن سريته
العنارص أكثر نظر وجهات بل عموًما، الربوتستانت ليست آراء أن هذه عىل
من بعًضا نورد أن يمكننا القساوسة، نظر وجهات حذلقة، الربوتستانتية

احلايل. هدفنا أهنا متناسبة مع عىل هنا ِفشمن اكتشافات
‹كريْسْتَني يف ِصْهَيْون بموضوع  االهتامم من القليل إال ِفشمن جيد ال
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إىل ذلك يعزو  وهو  العرشينّيات. عقد من املبكرة الفرتة خالل سنترشي›
مزاج إىل كام احلرب، بعد ما عقد يف األلفي قبل  للحامسة  الواضح  التدهور 
افتتاحية ثمة وكولِدج(5). هاردنغ أعوام يف العاملية الشؤون من  االنسحاب
عىل تشجيع القائمة بريطانيا سياسة إزاء األسف عن م) تعرب 1927) عام يف
.. وتقول: «إنَّ لشعبهم»، 'وطن' البلد أن يزعمون الذين العدوانيني «اليهود
حني م) 1929) بعام وبدًءا  تارخيًيا»(6).  ِفَلْسِطْني حائًزا قط مل يكن اليهودي
أنظارهم ثانية نحو وشدت [كذا] انتباه املهتمني الشغب العربية أعامل لفتت
يعرقل مما منتظم نحٍو عىل حتذر سنترشي› ‹كريْسْتَني بدأت املقدسة، األرض
أعضاء أعلن لقد والبعث. اإلعادة عن األصويل جراء الكالم التفكري الواضح
العهد إنَّ تقول: احلديثني  الكتابيني الباحثني أكثرية قناعة «أن التحرير  هيئة
يمكن أن ينطبق القديم، وطنها إىل إلعادة إرسائيل توقع أي يتضمن ال القديم
والعرشين من التاسع حلول ومع احلايل». العرص وعىل اليهودي الشعب عىل
إىل استنتاج سنترشي› ‹كريْسْتَني توصلت م) 1930) أكتوبر ين األول/ تِْرشِ
العدل توفري يتعذر حتقيقه مع وغامًضا ضاًرا «وعًدا بلفور كان إنَّ وعد يقول:

السكان»(7). من أخرى لعنارص
والتلون بالتزام التأثر الِصْهَيْونيَّة شديد من سنترشي› ‹كريْسْتَني موقف كان

األمريكية: اإلذابة بوتقة بمفهوم املجلة
نفسها بتأبيد وراثية أقلية قيام تتحمل أن الديمقراطية تستطيع هل
املميزة عبادهتا بأشكال املوقوفة  املميزة، بثقافتها دائمة  كأثرية
التأثري عن عقيدهتم يعزلوا أن الديمقراطية يف هلم حيق ال اخلاصة؟..
نوع أسوار خلف سجنها طريق عن الديمقراطية للعملية الطبيعي
يونيو َحِزْيَران/ من [التاسع والثقايف. العنرصي العرقي التضامن من
كان متناقًضا إلرسائيل َناَمج بَربْ جاء ألنه [يسوع] م].. ُصلب 1937
ودينيني. سياسيني إرسائيل، قادة قلوب عىل األثرية القومية النزعة مع
ملحبة الشاملة الكونية بالنزعة القومية نزعتهم [يسوع] عارض لقد

http://www.al-maktabeh.com



218
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

[لقد يسوع.. َصَلَبْت التي هي القومية النزعة إن وملكوته.. الرب
القوة إرسائيل ورب إرسائيل جعل املتطلع إىل العزيز طموحهم أحبط]

م). 1933/5/3) العامل يف املسيطرة

قادة أن هي ييل فيام معها نتعامل أن علينا َيَتَحتَّم التي  املفارقة  لعل
يف الالهويت اليسار مع إال األقل، عىل علًنا يتعاملوا، مل الرسمية الِصْهَيْونيَّة 
الدائمني أن الفرسان مع العرشين، القرن من واألربعينيات الثالثينيات عقدي
اليمني من مجيًعا كانوا الِصْهَيْونيَّة املسيحيَّة هذه راية ومحلة املسيحيَّة للِصْهَيْونية
بالقصص لالستثارة قابًال الشعبي كان العقل يف أن نشك أال علينا الالهويت.
قراءة سنكلري عىل عاكًفا األمريكان اليهود من جيًال غري أن اإلعادية، واحلجج
الِصْهَيْونيَّة نصب اخليمة للعمل عىل مل يكن مستعًدا (Sinclair Lewis) لويس

.(Popular Christianity) الشعبية املسيحيَّة أرض عىل
رجال كان الذين الرأي وصانعي الساسة لكسب واع تصميم ثمة كان
استجرار تم هؤالء ومن السائد. االعتقاد وذلك فق أمامهم، يذعنون السياسة
ِفَلْسِطْني (جلنة مثل سنتناوهلا قريًبا أو تناولناها التي من املنظامت سلسلة قادة
اجلديدة/ األمريكية ِفَلْسِطْني و(جلنة  لِفَلْسِطْني) املوايل و(االحتاد األمريكية) 
املسيحي) ِفَلْسِطْني و(جملس ( the revived American Palestine Committee

American Christain Palestine املسيحيَّة/ األمريكية ِفَلْسِطْني و(جلنة 
القوى جللب سبيل أي ثمة ليس أْن الرسميون الصهاينة أدرك .(Committee

من كان األصوليني. مع نفسها اخليمة يف وإدخاهلا إليها يتوقون التي  املتنفذة
تنبيه يكن  به، ومل بدهيًيا مسلًام أمًرا واألنغليكان األصوليني دعم عد املمكن
الصهاينة نفسه كان تأييد الوقت ويف فائدة. أّي عىل منطوًيا هذا عىل الليرباليني
به االحتفال دون ولكن به،  مرحًبا أمًرا  واألصوليني  األنغليكان املسيحيني
املجالت صفحات عىل عنه احلديث ودون الليرباليني مسامع عىل  بصخب

الرسمية. الِصْهَيْونيَّة
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أن باستطاعتهم  يكن مل مصيدة. يف أنفسهم الرسميون الصهاينة  وجد
نحو عىل الدعم، للحصول التوجه، عرب مشاعر املؤسسة الربوتستانتية يؤذوا
لِصْهَيْون، الدائمني جعلهم الهوهتم األصدقاء الذين املحتقرين، «األصوليني»
األسلوب فإن َثمَّ الصعيد السيايس. ومن عىل األمهية عديمي كانوا أهنم غري
القضية حول نقاش أي إثارة عن العزوف عىل املحصلة، يف قائًام، كان األمثل
احلجج تغليف عىل  العمل مع املسيحيَّة، الالهوتية األوساط يف اليهودية
أفضل ولعل السياسية. والذرائعية العدالة عن خطايب بكالم الِصْهَيْونيَّة
قادهتا كان ليربالية، عقلية ذات موالية إدارة قلب املباَرش يف التسلل هو الطرق
األهداف عن التعبري إىل ميالون  ولكنهم حصيفني، مسيحيني حمرتمني سادة

ديني. بكالم العامة
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والصهاينة واليهود روزفلت، فرنكلني

والصهاينة ، واليهود ْفَرنكلِن روزفلت ( 2 . 3

إىل البيت األبيض العودة ( 1 . 2 . 3

رابطة لتكون (1932 م) عام األمريكية) يف ِفَلْسِطْني (جلنة تأسيس جرى
من بطوق  صفوفهم  إحاطة ومتت  احلزبني،  كال من السياسيني أقوى تضم 
لبثوا، ما الصهاينة ولكن الدين، وكبار رجال  والفكرية األدبية الشخصيات
اهليئة، هذه التعويل عىل عن توقفوا أن قليل، قبل رأينا كام أشهر، بضعة بعد
اكتساح يف نجح الذي الديمقراطي الفريق ذلك، إىل من بدًال ونقلوا رهاهنم،

م). لعام (1932 االنتخابات الرئاسية
كان، اجلديد فالتكتيك تكتيكية. بل  اسرتاتيجية حركة تلك  تكن مل
الذي نظريه عن فيها، النظر وإعادة  مراجعها متت  نسخة، األمر، حقيقة  يف 
العمل اهلادئ خالل بلفور) من صف (وعد إىل ولسن إدارة كسب أن له سبق
النشاطات العامة مع إبقاء األول، يف املقام موقف ودي، إدارة ذات داخل من
أن وبام اإلدارة. تلك جانب  من  املقررة احلدود داخل حمصورة [اجلامهريية] 
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الصهاينة تركز اهتامم فقد املؤسسة، انتباه كسب عىل منصّبًة كانت اللعبة خطة
أن بعد  سّيام وال اجلديدة،  روزفلت إدارة نحو جهودهم توجيه إعادة عىل
مسبوقة غري بأعداد زاخرة كانت اإلدارة أن صفوف هذه يقيًنا باتوا يعلمون
إضافًة اليهودية، اجلالية أصدقاء  من إحصاؤها يتعذر  وبأعداد اليهود، من
حكومة توقعت للِصْهَيْونية. الرصحية باملواالة م) اعتقاده  (حسب متيزها إىل
مما احلياة أكثر صعوبة جعل عن االمتناع عرب معاملة باملثل تلقى أن روزفلت
الغضب بمناسبات التحرك اجلامهريي حمصوًرا جعل طريق عن ينبغي، كان
القاعدة ذات املوالية للِصْهَيْونية للدعاية الروتيني التشجيع أن غري االستثنائي،

حدود. بال كان العريضة
يف االسرتاتيجية التحول إن التاليان: والفصالن الفصل هذا أطروحة تقول
بل شيًئا، حيقق مل روزفلت إدارة احلزبية إىل التحالف مع من الثنائية السياسية
دفعهم خالل من األطول، املدى عىل الصهاينة، إضعاف يف احلقيقة، إىل أّدى،
األمريكي اجلمهور يف املباَرش التأثري  ممارسة إىل الرامية تقليص جهودهم إىل
يقاس ال بام أقوى املسيحيَّة اإلعادية النزعة تأثريات بقايا كانت حيث كله،
تشكل كانت التي النخبوية الفئات من األضيق الدائرة يف مع حاهلا باملقابلة

روزفلت. ْفَرنكِلن إدارة قاعدة

1882 - 1945 م ) ) روزفلت 2 ) ْفَرنكلِن . 2 . 3

ختص التي بتلك الشبه شديدة ظروف  يف  روزفلت ْفَرنكِلن ترعرع
ممكًنا الظروف تلك مثل عىل  العثور كان  ما  بمقدار الوراثية األرستقراطية 
ِدالنو وسارة (James Roosvelt) جيمس روزفلت من كل فعائلتا أمريكا. يف
وادي يف واالستعامر لالستيطان األوىل األيام منذ استقرتا  (Sarah Delano)
أوجده األرض، حليازة إقطاعي شبه نمط ساد حيث النيويوركي، هدسن 
الريوع/ زمن (حرب حتى عليه احلفاظ وتم نيوأمسرتدام، أيام اهلولنديون يف
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مواعيد إىل الغرباء،  ظل وقد عرش. التاسع القرن أربعينيات يف (Rent Wars

الذي االحرتام الالأمريكي، من القدر يعلقون عىل العرشين، يف القرن متقدمة
لألرستقراطية. تكنه املزارعني من املحلية الطبقة كانت

م) بني 1880) عام تم لزواج الوحيد الولد روزفلت، ِدالنو ْفَرنكِلن نال
وسارة آنذاك) من عمره واخلمسني الثانية يف األرمل (كان روزفلت جيمس
طفل، وافره الدالل وهو من وافًرا قسًطا السادسة والعرشين) (كانت يف ِدالنو
وقد استخدامهم لتعليمه وتربيته. جرى ومربياته ممن ومعلموه وأقاربه أبواه
بضعة منها كل دامت رحالت، ثامين بُزَهاء املتمثلة االستثنائية حصل عىل امليزة

عرشة. اخلامسة بلوغه قبل أوُربَّة إىل أشهر،

روزفلت ديانة ( 3 . 2 . 3

إىل (إضافة ورسوًخا دواًما الفتوة مرحلة إىل العائدة التأثريات أكثر متثل
Endicott) بيبودي إندكت بتأثري اخلاصة، شهادته احلبيبني) حسب أبويه تأثري
للبنني الداخلية (Groton) غرُتن مدرسة مؤسس (Peabody, 1857 -1944
كان التي العظيمة، العامة' 'املدارس حذو شديد واحلاذية بحرص وناظرها،
مهمة كانت تتوىل بأن يؤمنوا بأهنا مولعني روزفلت آل من صنف األمريكيون
مشتمًال النظام كان وصياغته. العظمى بريطانيا يف احلاكمة الطبقة تشكيل طابع
(Episcopalian worship) املشيخية والعبادة الديني التعليم من وجبة يومية عىل

باحليوية. املفعمة ومن التمرينات التدريبية الكالسيكية، والدراسات
يف اليومية بيبودي مواعظ شكلت أخرى، مرة اخلاصة، روزفلت وبشهادة
حصصه يف الواردة والتوجيهات  املبكرة، الصباح ساعات يف غرُتن أبرشية

الرشد. سن بعد بلوغه الالهوتية واألخالقية تأمالته الدينية أساس الدرسية
يعرتف مل فإن روزفلت ولسن، ُودرو الالحق، أستاذه من النقيض وعىل
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(رجل أنه عىل  إليه عموًما ُيْنَظر ومل إيامنه،  خصوصيات عن كاشًفا املأل عىل
طبيعي. فمن أولئك ألي معيار وفًقا تأكيد، بكل كذلك كان أنه غري متدين)
مذكرات، خّلفوا  الذين روزفلت  لْفَرنكِلن الرسمية' 'العائلة  إىل املنتمني
وفرنِسس (Rexford Tugwell) َتْغِول ركسفورد مها فقط اثنني سوى يقدم ال
أحد دوافع بصفته الدين عن مسألة مطولة أّي رواية (Frances Perkins) بِركنز
بعبارات الديني روزفلت والء جوهر يصفان الدهشة أهنام يثري ومما روزفلت.
خيص فيام متناقضة شبه استنتاجات يستخلصان حني يف متامثلة، تكاد تكون
لذهابه النسبي االنتظام عىل يعلق وكالمها وعمله. شخصيته  يف ذلك  تأثري
وتأكيد الكنيسة، إىل بالذهاب لآلخرين النصح إسداء وتكرر  الكنيسة، إىل
وانتظام املنزلية والسلم األهيل، للفضيلة دعًام بصفته الرسمي الديني التدريب
والفلسفية الفكرية األبعاد خيص فيام وغموضه املذهبية، العقائدية التزاماته

لإليامن الديني.
بال إيامن  ذا َثمَّ ومن معقد»  غري عقل «ذا كان روزفلت أن َتغِول يرى
حتصنه أن استطاعت  بالنفس  ثقة  عن بدوره،  متّخض،  ما وهذا تعقيدات،
من بالكثري التزامه ثبات وعدم هو منبع «َمكره» املميز، ذلك توجيه. أي إزاَء

الكربى. القضايا
أيَّ يمكن التي احلتمية الصعوبات لبثت ما حياته من مراحل متأخرة يف

حيث الوجود، إىل ظهرت أن فيها يقع  أن  الذاتية املعاينة يرفض عقل
إىل أحياًنا  وبادر والوسائل، الغايات بني الفصل يف  صعوبة جيد بات
حسب أنه، غري أن يستخدمها.. له ينبغي ما كان التي الوسائل استخدام
من جراء نوع معذور حق أو صاحب بأنه حيس بوضوح، كان يل يبدو ما

من السامء(1). وبموافقة بوسعه ما بأنه فعل الوعي

إيامن ذا رجًال ذلك، من النقيض عىل روزفلت، ْفَرنكِلن فرتى بِركنز أما
وراسخة: متوازنة شخصية ذا رجًال َثمَّ ومن التعقيدات من خال

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


225
والصهاينة واليهود روزفلت، فرنكلني

ْفَرنكِلن أن الواضح  من روزفلت: للسيدة مرة ذات قلت  أنني أذكر
احلقيقة. يف جًدا بسيط مسيحي

مسيحي نعم قالت: األعىل، إىل ملغزة حاجبني وبحركة حلظًة، رْت فكَّ
جًدا. بسيط

أدركت، أنني غري  النقطة، هذه عند معها ثانية أتوقف مل أنني صحيح
مطلق كان املسيحي إيامنه أن واآلخر، احلني بني به وأفكر أراقبه  وأنا
شكوك..كانت أّي لديه تكن أفهم، مل ما أستطيع أن وبمقدار البساطة.
واقع مثلها مثل مؤكدة بأهنا حيس مع الرب، وكان حقيقية صلة إنسان

احلقيقية(2). حياته

السيايس روزفلت ( 4 . 2 . 3

مدرسة باملثل يف متميز غري وعام هبارفارد، متميزة غري جامعية حياة بعد
عام فائًزا السيايس، العمل يف روزفلت ْفَرنكِلن  انخرط  بكولومبيا،  القانون
كاونتي دتشس رأسه، مسقط لدائرة ممثًال الشيوخ بعضوية جملس م) 1910)
لرئاسة ولسن ُودرو ترشيح مؤيدي أوائل أحد وبصفته نيويورك. بوالية
الوزارة منصب تيل بوظيفة  م) 1913) مارس آذار/ يف كوفئ، اجلمهورية،

للبحرية. مساعًدا وزيًرا تعيينه جرى إذ مباَرشة
روزفلت منصب جعل إىل  م) 1914) يف األوُرّبية  احلرب اندالع أدى
الديمقراطيني عصبة رأس عىل بوضوح  غدا احلرب  انتهاء ومع حاسًام،
جيمس ظل يف الرئيس نائب  ملنصب مرشًحا وبصفته الشباب. الولسنيني 
اجلمهور اهتامم إثارة يف روزفلت  نجح  أوهايو  حاكم  (James Cox) ُككس
عن تتحدث الشائعات بدأت  حتى الغبار، هدأ إن وما  النشطة، بحملته
ما روزفلت ْفَرنكِلن أن غري م). 1924) لعام الرئاسية احلملة يف  حظوظه
التزامه بالشلل. ومع أصيب أن م) 1921) عام صيف حلول أواخر مع لبث،
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بناء وإعادة البدنية قوته البطويل الستعادة بالسعي عرب السنوات التالية الكامل
اجلمهور حمبة هائل من كنز مراكمة يف هبدوء روزفلت دأب الشخصية، حياته
عقد أوائل معارك خوض لعدم جًدا املناسبة الذريعة امتالك مع وإعجابه، 
احلكم، مستويات مجيع عىل مجهورية هيمنة موسم االنتخابية، العرشينيات 
عاد مرشحني. ثم عن بحًثا الربميل قاع إىل يغوصون الديمقراطيون كان حني
حاكم لشغل منصب الرتشح عىل حني وافق م) 1928) يف العامة احلياة إىل
Al) ْسِمث آل الديمقراطي  احلزب ترشيح جراء شغر الذي نيويورك والية
ما أعقبه رسعان م) 1928) يف اهلزيل جًدا انتصاره أن غري للرئاسة. (Smith

وضمن م). 1930) عام متت التي االنتخاب إعادة يف  وكاسح ساحق فوز
انتصاًرا م) 1932) يونيو َحِزْيَران/ يف للرئاسة ديُمقراطًيا مرشًحا اختياره

العام. من ذلك نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ يف كاسًحا ديمقراطًيا

واليهود األمريكيون روزفلت ِدالنو ْفَرنكلِن ( 5 . 2 . 3

البطانة أفراد من متكافئ غري  كبًريا  عدًدا  أن لوحظ األوىل، البداية منذ
االنسجام عن بعيًدا األمر هذا يف وكان كانوا هيوًدا. من روزفلت قرًبا األكثر
ما إىل الذهاب إىل احلاجة فدون للنظر. الفت نحٍو عىل االجتامعية بيئته مع
املغازلة من األوىل املراحل إىل يف رسالة تعود نجد حًرصا، عائلته من هو أبعد
من فريق فيها كان حرضهتا حفلة عن  كالًما إليانور املستقبل زوج كتبتها
الكالم أمقت كم مفزًعا. اليهودي الفريق كان ..» الرسالة: يف قيل ومما اليهود،
سنوات، بضع وبعد أخرى!» بعد مرة مكروًرا والفراء املجوهرات، املال، عن
الفت صغري رجل «.. إنه قيل: االبن، مع هنري مورغنتاو، اللقاء األول لدى
أضاف لنيويورك، حاكًام أصبح وحني أصيل»(3).  هيودي  أنه غري للنظر،
واحللفاء األصدقاء، واملستشارين، من جمموعته اخلاصة روزفلت إىل ْفَرنكِلن
احلاكم عهد يف مسؤولة مناصب شغلوا ممن اليهود من عدًدا اليهود، السياسيني
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الذي (Herbert Lehman) ِهلْمن هربرت هو هؤالء أحد لبث وما ْسِمث. آل

(1933 م). عام يف خلف روزفلت حاكًام حاكم، أن مساعد كان
مناصب شغلوا الذين اليهود قائمة  ضمت  روزفلت رئاسة سنوات يف
غري الرسمي، (Brain Trust بعضوية (برين ترست/ متتعوا أو شأن، ذات عامة
ومستشارين عامليني،  قادة بصفتهم  إليه  الوصول  عىل  بالقدرة متمتعني أو
التالية: األسامء اليهودي، العام الرأي لدى هبم معرتف  زعامء أو سياسيني،
Henry) االبن مورغنتاو  وهنري (Rose Schneiderman) شنايدرمن  روز
روزنمن وسامويل كوهن، وبنَجِمن  فرنكُفرتر، وفليكس  (.Morgentau Jr

باروخ وبِرنارد (Sidney Hillman) هيلمن  وسيدين (Samuel I. Roseman)
إيزكييل وُمردخاي  (David Lilienthal) ليلينتال وديِفد (Bernard Baruch)
David) نايلز وديِفد (Robert Nathan) ناثان وروبرت (Mordeccai Ezekiel)
بالرضب العميق التفكري أصحاب أحد قام جًدا مبكر وقت ويف .(K. Niles

ذوي األصدقاء من The). راح Jew deal / اليهودي (صفقة  عبارة عىل وتر
الطعم هذا مثل توفري إىل احلاجة  بانعدام قائلني ينصحون احلسنة النيَّات
هذه إىل العلنية اإلشارة خيتزل من أن عليه َيَتَحتَّم كان ربام للمتعصبني، السهل
اليهود، الزوار مع ضوئية صوًرا يأخذ أال عليه كان وربام  اليهودية، األسامء
املحكمة موعد استبدال رئيس جاء القصوى. وحني الرضورة حاالت إال يف
كان حني أخرى مرة ولسن ُودرو جتربة روزفلت الَبَس ْبَرْنَدْيس، لويس العليا
منه هيودي طالًبا أرصَّ وفد حيث حًرصا، ْبَرْنَدْيس تسمية مسألة يف األخري يفكر
(الالسامية). خوًفا من املرة) هذه فرنكُفرتر (كان فليكس هيودي تعيني عدم
هذه عىل بغضب رد أن أعصابه، هدأت أن بعد لبث، ما روزفلت أن إال 
ردود أفعاله كانت فرنكُفرتر. يف مسألة فعل له أن سبق كام اجلبانة، النصيحة
رئيس رواها قصة  ثمة جيد. بمزاج متمتًعا كان إذا والعبث باملكر  تتصف 
هناية عطلة فرتة عن (Nahum Goldmann) غولدمن ناحوم اليهودية الوكالة
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روزنمن إىل وسامويل وايز ستيفن مع بجلبه روزفلت قام حني األسابيع أحد
مفاجئ علق نحٍو وعىل حمدد. موضوع عن بيان صياغة يف ملساعدته بارك هايد
صورة مقابل (Gobbels) غوبلز سيدفع املال من  «تصور كم قائًال: روزفلت
يتلقى املتحدة وهو الواليات رئيس مجهورية صورة هذا املشهد! ضوئية ملثل

.(4) الثالثة!» ِصْهَيْون حكامء من تعليامته
رسخوا األمريكان اجلمهورية رؤساء كان طويل، بزمن م) 1932) عام قبل
سفراًء. ممن تم تعيينهم اثنني أو مع واحد وزارية مناصب هيود يف تعيني سابقة
كانت املتحدة الواليات حكومة فإن الرمزية، التعيينات هذه عن النظر برصف
مدارةفعلًيا منجانباملؤسسةالربوتستانتيةإىلحني قيامروزفلتمتعمًدابمكافأة
هو ودعمته م) 1928) عام ْسِمث يف آل دعمت املختلفة التي اجلامعات الفرعية
بام مجيع املستويات عىل من التعيينات الكثري إجراء عن طريق م) 1932) عام يف
سوى يشّكلوا مل اليهود أّن ومع أو ذاك. احلد هذا إىل السياسية أوزاهنا مع يتناسب
%)من %)منجمموعالسكانيفذلكالوقت،فقدوصلنصيبهمإىلنسبة(15 3)
نسبة بلغت م) 1932) عام ويف روزفلت. الرئيس التي قام هبا الكربى التعيينات
أهنا غري (1 :3,5 ) هلوفر الذين أعطوها إىل نظرائهم روزفلت منحوا الذين اليهود

.(5)(1 :9) م) إىل 1944 )و( عامي (1940م يف ارتفعت

روزفلت ِدالنو وْفَرنكلِن وايز ستيفن ( 6 . 2 . 3

عىل به املسلم من بات األوىل، الرئاسية روزفلت ْفَرنكِلن انتهاء فرتة مع 
سفًريا باع طول اجلميع يفوق كان واحًدا  رجًال  هناك أن وشاملة عام  نحٍو 
أن غري وايز. ستيفن احلاخام وهو أال روزفلت، إدارة اليهودية لدى للجالية
كان م) االنتخايب لعام (1932 املوسم فخالل البداية. يف تكن كذلك مل األمور
(Norman Thomas) نورَمن توَمس صف يف بالوقوف علًنا التزم وايز ستيفن
كان م)  1933) يف التنصيب يوم حلول ولدى االشرتاكي، احلزب  مرشح
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ْفَرنكِلن بالتفضيل لدى متتًعا األقل الناس بأسامء قصرية قائمة يف مدرًجا اسمه
روزفلت.

ولسن جميء أمل عىل  وايز  عاش األبيض، البيت عن ولسن رحيل بعد
ال يكف وايز العرشين، القرن عرشينيات يف أصدقاء رسائله إىل ففي جديد.
يف إدارة كان وألنه من ولسن، قريًبا كان ألنه نظًرا وذاك هلذا املديح كيل عن
ببعض بتمتعه أو الولسني، مواصيل الرتاث أحد بصفته منها، قريًبا أو ولسن
بعد ما إىل إال الصفة بتلك روزفلت ْفَرنكِلن إىل ينظر ومل الولسنية. الصفات

م). 1932) يف عام رئيًسا انتخابه
الذي االنعطاف قانًطا جراء وايز بات ستيفن  مجيًعا، التقدميني مثل مثله
عىل قام  والذي العرشين،  القرن عرشينيات يف السياسية احلياة يف حدث
وباللذة، املادية، وبالنزعة ،' السوية احلالة و' والتجارة بحياة األعامل االحتفاء
الديمقراطية التقاليد عن واملثقفني املفكرين وبتغرب وازدرائها، وباحتقار اُملُثل
الدور إىل عاد السلطة، كرايس إىل الوصول اإلخفاق يف وتعويًضا عن ألمريكا.
اجلالد دور وهو أال قبل ولسن االقتناع من كبري بقدر به اضطلع الذي السيايس

بزمام السلطة. املمسكني الساسة يسوط الذي املستقل
إىل حد الناجحة ْفَرنكِلن روزفلت فرتيت والية يف حلكة الفصل األكثر كان
.(Jimmy Walker) ِمجي ووكر بقضية متمثًال نيويورك حكام إىل بالنسبة كبري
م) 1931) مارس آذار/ من عرش  السابع  ليلة يف  إليه بالنسبة  القصة بدأت
(وهو باملناسبة باتريك القديس بعيد متأخر احتفال من البيت إىل عودته لدى
احلاخام من ليجد كًال إليانور) والعرشين لزواجه من السادسة السنوية الذكرى
مكتبه يف ينتظرانه (John Haynes Holmes) هوملز هاينز جون والقس وايز 
Civic) عريضة Affairs Committee /املدنية (جلنة الشؤون نيابة عن له ليقدما
بحدوث يف اهتامات بالتحقيق املطالبني النيويوركيني من اآلالف بتواقيع مذيلة
لقاء كان نفوذه. ووكر ِمجي نيويورك، بلدية رئيس واستغالل مالية خمالفات 
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ِدالنو ْفَرنكِلن قام الفور فعىل الرئيسني. الفرقاء مجيع إىل بالنسبة السوء بالغ
أنفيهام دسا ألهنام التوبيخ والتعنيف من سيل يف الدين روزفلت بإغراق رجيل
ألن نظًرا التحقيق إىل تبديد احلاجة روزفلت بعد حاول وفيام السياسة. أمور يف
اجلمهور بات واضًحا أن ما رسعان ولكنه يف عموميتها» «مفرطة التهم كانت
تشكيل إىل عنه، رغًام روزفلت، اضُطّر فقد َثمَّ ومن خمتلفة، قناعة عىل كان
أن إىل ذلك، تلت التي األشهر  ويف .(Seabury Commission سيربي/ (جلنة
األول يف ووكر، البلدية رئيس توفري استقالة أخًريا من متكن احلاكم روزفلت
كان روزفلت بأن مقتنعني الكثريون بات م) 1932) عام سبتمرب أيلول/ من
رئاسة أمانة حلمل ال يؤهله بام الديمقراطية السياسية االرتباط باألجهزة شديد
من ذلك لكل مسؤولية روزفلت ْفَرنكِلن ّمحل املتحدة. وقد الواليات مجهورية
أن «إذا كانا يريدان مرتفع: بصوت قاله ومما هوملز. هاينز وجون وايز ستيفن
سيكونون نيويورك أهايل مدينة نفسيهام، فإن أن خيدما يريدان كام رهبام خيدما
عن األصدقاء بعض إىل وايز كتب م) 1932) عام ويف الرابح»(6).  الطرف
ال الراسخة، القناعات إىل الرجل: «يفتقر يف وصف روزفلت، ومما قاله ْفَرنكِلن

صوان». فيه حبة ليس وصلصال، طني كله صلب. أساس أي عىل يقف
األوىل األشهر مع نتذكر، كام عام (1933 م) األوىل من األشهر تزامنت
إدارة فإن مجيًعا، األيام تلك حكومات مثل ومثلها هتلر. أدولف نظام من
الذي املوقف بخصوص الداخيل الصعيد عىل كثًريا عانت روزفلت فيودور
القائم َبْرَناَجمه من األوىل املراحل بتنفيذ هتلر نظام قيام  إزاء أخذه  َيَتَحتَّم
يف الروزفلتية، اإلدارة داخل الرأي، كان اليهود. إزاَء اإلرهاب تصعيد عىل
امتناع شأن من وبأن  طويًال، يدوم لن هتلر أن اعتقدوا الذين أولئك صف
استفزازية أفعال بردود عىل استفزازاته لليهود الرد عن احلكومات اخلارجية

به. ممن حييطون املعتدلني يساعد مماثلة أن
الذين إليها، الوصول عىل القادرون  األفراد أو اإلدارة داخل اليهود  أما 
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قصة لسامع الصاغية اآلذان بتوفري كفيًال الكثريين اعتقاد حسب نفوذهم كان
أصواهتم يرفعوا ألن مستعدين يكونوا مل أهنم عىل برهنوا فقد اليهودية، القضية
القادة وتنبيهات لتحذيرات واستجابة األوُرّبيني. اليهود معاناة عىل احتجاًجا
االبن، مورغنتاو  (هنري داخلها يف الذين سارع  اإلدارة خارج من اليهود
James) واربورغ وجيمس فايس، وهربرت باروخ، وبِرنارد وهربرت ِهلمن،
بصوت الرد إىل فرنكُفرتر) وفليكس (Ben Cohen) كوهن وبن (Warburg

كان لو  كام يبد مل إذا الكثري ينجز أن م) (الزعي بإمكان إن  قائلني:  واحد
جيد املؤرخون لن بعد وفيام اليهودية. (اللويب) مجاعة الضغط مستجيًبا لنداءات
الرئيس روزفلت عىل بذله عميل جهد وجود أي إىل مما يشري جًدا القليل إال

الدبلومايس. العامل يف اليهود وتبنيها قضية عن الدفاع صعيد
غريًبا كاَن حَني ويف روزفلت، رئاسة من األوىل األشهر تلك خالل
حديقة يف مجاهريًيا اجتامًعا نظم وايز، هو الذي ستيفن فإن خارجًيا]، [عنًرصا
حني م) 1933) مارس آذار/  من والعرشين السابع يف سكوير، ماديسون
مع اخلارج، يف شخص و(30000) الداخل يف شخص (25000) استمع
عدد إىل  القومية اإلذاعة  حمطات بإحدى ربطهم جرى ممن اآلالف مئات
مننغ وليم والقس  (Alfred E. Smith) ْسِمث ألفريد  فيهم بمن اخلطباء  من
وعضو (Frances McConnell) مُكنل فرنِسس والقس (William Manning)
الواقع يف محلة مقاطعة ألملانيا، ذلك وأعقبت فاغنر. روبرت الشيوخ جملس
اليهودية واملصالح للرشكات هتلر أعلنها التي املقاطعة مقابل مقاطعة مضادة
األمريكية/ اليهودية (اللجنة  اعرتاضات  مع كله هذا فعل وقد أملانيا. يف
كانت التي (B'nai Brith بريت/ و(بناي (American Jewish Committee

أكثر». بناءة  «جهود إعاقة عن الفعاليات تلك مثل تتمخض أن من  ختشى
نستطيع أن التايل: «كيف النحو عىل فكان تلك االعرتاضات عىل وايز رد أما
التي املظامل عىل احتجاًجا يرفعوا أصواهتم أن  املسيحيني أصدقائنا إىل نطلب
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يصف كان تقريًبا الفرتة تلك ويف ؟»(7). بقينا نحن صامتني إذا اليهود يعانيها
الوصول بل ومتعذر الشفاء، متعذر التحريك، «متعذر اجلمهورية بأنه رئيس
لن أهنم إىل ويطمئن متاًما هبم يثق الذين أولئك أصدقاَءه اليهود عدا فيام إليه
عىل مع تفاؤله الطبيعي تضافر أن غروره هيودية» غري مشكالت بأّي يزعجوه
بينه شخصية عالقة بإقامة  متثل  مفقوًدا كان الذي الوحيد اليشء بأن إقناعه

م). (الزعي وبني
اجلالية داخل وايز هيبة أن حقيقة  مدرًكا روزفلت  كان نفسه، الوقت يف
عواطف حشد يف أبداها التي اجلريئة القيادية القابلية جراء اليهودية تعاظمت
كان وايز ستيفن مثل ومثله األول. املقام يف هتلر وتعبئتها إزاَء حكومة اجلمهور
كام الِولِسنية، األيام إىل (nostalgic) املاضوي احلنني من منجذًبا بنوع ْفَرنكِلن
وايز. ولسن /ْبَرْنَدْيس/ لتحالف صنًوا كان ما جتديد بإمكانيات شاعًرا كان
طلب إىل بمبادرة، حني روزفلت (1935 م) قام عام من سبتمرب أيلول/ ويف
فتح سبيل يف بذهلا التي جًدا الشاقة للجهود ونظًرا يزوره. أن وايز  ستيفن
حني يقنعنا ال وايز فإن سنوات، ثالث عىل امتداد ُزهاء الت األبيض أبواب
رجل ذي شأن من فام سهًال، الذهاب يكن الذاتية قائًال: «مل سريته يف يكتب
أن مل أستطع فإنني ذلك، ومع فعل هو. كام وأنا، هامجنا، هوملز العامة احلياة يف

له»(8). تأييدي الشخصيني باحليلولة دون أو السخط للحقد أسمح
للرأي منظًام دوره عن التخيل إىل ستيفن وايز بادر املصاحلة هذا، لقاء وبعد
به معرتًفا بات  فصاعًدا، م) 1936) عام  ومن األبيض. البيت خارج العام
النقاد راح بالرئيس. صلة األوثق األمريكي اليهودي  القائد أنه عىل عموًما
حلول وقبل روزفلت. فَرنكِلن لدى الَبالط» «هيودي أصبح  لقد يقولون:
بيانه وايز ستيفن أصدر  قصري، غري بزمن م)  1936) عام انتخابات موعد 

لروزفلت: الداعم
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بل هيودًيا بوصفي ال  روزفلت، للرئيس الصادق القلبي دعمي  أقدم
يف إحدى عضو نفسه وهو أبًدا.. أصوت هيودًيا ال أنا بوصفي أمريكًيا.
جيد للبرشية جار روزفلت] [فَرنكِلن إن العظيمة.. املسيحيَّة الكنائس

مجعاء(9).

اإلرباك تثري روزفلت فَرنكِلن  إىل وتقاريره وايز رسائل بعض قراءة إن
فكتوريا، امللكة مع يف تعامالته نفسه عن (Disraeli) ديزرائييل فكام قال متاًما.
بعبارة استثناء، بال رسائله، تبدأ طويلة». بديباجة «تصديرها يف دأب فإنه
إحدى من العودة فبعد  .«Dear Boss / العزيز الزعيم «أهيا التالية: التحية
البالد، بقيادتك الشعوب األوُرّبية «عن إيامن تقريًرا يكتب أوُربَّة، إىل رحالته
شغًفا أكثر حمسوم سلًفا. إنني أمر انتخابك إعادة بأن بدهيية قناعة مقتنعة فهي
صويت إىل وإضافة البالد أرجاء عىل بالطواف إبالغك مما يمكنني التعبري عنه،
وهذه كله اخلري وأعطتنا هذا األكرب الشيطان أبعدت عنا متفهمي قيادة فرقة
يتعذر الذي عمل، وهو لقد بلدنا»(10). مستقبل بالنسبة إىل الواعدة الربكات
بام الشبيهة «التقارير» من الكثري عىل حتويل الَبالط، عىل نفوذه إظهار يأنف أن
أطراف أهنا املفرتض من غري أن حمددة باألسامء غري (إىل جهات قليل بعد ييل
هايدبارك، يف روزفلت ْفَرنكِلن  الرئيس  إىل «زيارة عن مسؤولة) ِصْهَيْونية 

:«1936 أول ين تِْرشِ من اخلامس االثنني
ا جد� رسي

عن نفسها'  للمودة حًيا جتسيًدا كان 'الذي للرئيس  عربت الفور عىل
عىل (Hull) َهّل اخلارجية ووزير هو  به  قام  ملا مجيًعا العميق تقديرنا 
أبلغته االطالع. جيد  بدا وجهه. تألق ِفَلْسِطْني. يف التدخل صعيد
وفليكس ْبَرْنَدْيس  القايض  من كل فيه يشاركني كان فرحي أن
العظامء! 'أهيا ليقول، قاطعني  أنه إال ماك، والقايض [فرنكُفرتر]،
ْبَرْنَدْيس] عىل [أي عليه البطانة الداخلية نطلق مع أننا ستيفن، يا اعلم
األسلوب الذي برشح روزفلت ِدالنو قام 'ْفَرنكِلن '.. ثم إشعيا ' اسم
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ِفَلْسِطْني قضية يف وحكومته (Chamberlain) تشمربلِن إلقناع اعتمده
حال هي (كام الرسية، درجات ألن أضيف، بأعىل بحاجة ال أكون '. قد
نستطيع، ال بأننا روزفلت  ِدالنو ْفَرنكِلن أخربت  أنني هنا) يشء كل
معني قدر بالرضورة حصل إذا إال عىل املأل، نوظف األمر أن بالطبع،
به التقيت من  ولكل ذهبت أينام أنني  غري  احلال، الترسيب بطبيعة من
حق أي نملك ال وأننا األمهية بالغة خدمة لنا قدمت أن اإلدارة أوضح
قول عىل ال أجرؤ 'علًنا، األوقات العصيبة. هذه مثل ذلك يف نسيان يف
أن يمكن والذي ضاًرا  يكون  أن  يمكن الذي  الفعل  رد  بسبب املزيد

.' اآلخر لوقت الفريق هذا يف يستخدمه إزاَءكم

وهيود العامل روزفلت ِدالنو فرنكلني ( 7 . 2 . 3

القرن ثالثينيات عقد عرب الِصْهَيْونيَّة، القيادة أمام املنتصبة املهمة كانت
إللزامها األمريكية  احلكومة عىل املطرد الضغط بمامرسة متمثلة العرشين،
تلك التعهدات النامجة اليهودي، الوطن بشأن قط تلغ مل التي تعهداهتا باحرتام
1922) لعام لودج-ِفش) يف (قرار واملؤكدة بلفور) بـ(وعد ولسن إقرار عن
الربيطانية األمريكية االنتداب  معاهدة يف أخرى مرة تأكيدها تم والتي م)
ترصيح يف رابعة مرة تأكيدها واملعاد م) األول (1924 كانون من يف الثالث
م). 1939) أول ين  تِْرشِ من عرش الثالث  بتاريخ  الصادر  اخلارجية وزارة
أقل قط  يكن  مل روزفلت ْفَرنكِلن فإن  السجالت يف مكرر هو ما وحسب 
وغري مطلًقا تأييًدا العرشينيات عقد  يف اجلمهوريني اجلمهورية رؤساء من
حني الِصْهَيْونيَّة، يف بالقضية اإلعجاب بلفور وتعبًريا عن لتعهدات مرشوط
هلم مؤكًدا أخرى بعد  مرة الصهاينة  القادة يطمئن اخلاصة،  أحاديثه يف كان،
عىل الضغط  إلبقاء والرسية، منها املكشوفة السبل، مجيع يستكشف كان أنه
ذلك، ومع اليهود. دولة ومستقبل ِفَلْسِطْني اهلجرة إىل يف مسألتي الربيطانيني
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إال جيدوا  مل وامللفات الوثائق  متشيط عىل  الحًقا عكفوا الذين الباحثني فإن
تباهى التي  اليهودية  للمصالح الفعالة الرعاية عىل األدلة من جًدا القليل
أن صحيح  الوقت. ذلك يف وايز ستيفن مسامع عىل روزفلت  ْفَرنكِلن  هبا
عن احلكومة، إقدام عن واآلخر، احلني بني متخضت، الِصْهَيْونيَّة الضغوط
فائقة بعناية صياغتها متت مذكرات إصدار عىل الدبلوماسية، طريق القنوات
وجهات تؤخذ أن يف صاحبة حق نفسها تعد كانت املتحدة الواليات إنَّ تقول:
فرض (ربام ا حصل تو� بام شبيه حترك عىل بريطانيا باحلسبان كلام أقدمت نظرها
(مؤقت) معني حظر ِفَلْسِطْني، يف األرض رشاء اليهود عىل جديدة معينة قيود
وبعض األخرية، بالتحقيقات اخلاص للتقرير وانتظاًرا اليهودية، للهجرة
اليهود اإلرهابيني  إزاَء اختاذها تم التي استثنائي نحٍو عىل القاسية اخلطوات
إرهاق إىل ببساطة تعمد الربيطانية احلكومة كانت مرة كل الِفَلْسِطْينيني). ويف
يؤدي أن دون الدبلوماسية، املراسالت من كثرية أشهر خالل األمريكيني
الصهاينة بشكر رحب روزفلت ْفَرنكِلن فإن يكن تغيري. ومهام أي إىل  ذلك

أخرى. بأمور ليهتم مسريته البطولية وتابع جهوده عىل األمريكيني
الصالت مجيع استغالل عىل أن السلطات الربيطانية كانت حريصة نعلم
لإلدارة احلقيقي التفكري عمق إىل الغوص سبيل يف واشنطن  يف هلا املتوافرة 
احلكومة بأن موقنة عموًما كانت السلطات  هذه  أن أيًضا ونعلم األمريكية،
االحتجاج هوامش أبعد من هو ما إىل وإرصارها ثباهتا يف تذهب لن األمريكية
للشؤون وزير الدولة أنطوين إيدن أعدها التي املذكرة هذه مثًال لدينا املتحرض.

الوزراء: اخلارجية ملجلس
اليهودي، الرأي العام عن عامة علنية ثمة تعبريات تكن مل أمد طويل منذ
يف الرأي، االنقسام شديدو أمريكا هيود كام أن ُمِهّمة، أو حمددة تعبريات
الِفَلْسِطْينية، غري القضية حيال سائد هيودي موقف وجود زعم يتعذر كام

الساحقة: األكثرية إىل مشرتكة بالنسبة عدها يمكن التالية النقاط أن
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األخرى. البلدان يف أبناء قومهم معاناة إزاء واحلزن شديدو الكآبة اجلميع آ)
هم ملن املالذ توفري عىل قادرة منطقة توفري جيب بأنه مقتنعون  اجلميع ب)
السيايس الوضع حول الرأي يف كبرية اختالفات مع وجود إليه، بحاجة

تأخذه. أن املنطقة تلك َيَتَحتَّم عىل الذي
الربيطانية. اجلهود عن بلغة العرفان يتحدث اجلميع عملًيا ج)

جيعل السفارة أن شأنه من كان أن أي بحث أمني أن نصدق الصعب من
األمريكية. النظر عن وجهة االستنتاج هذا مثل إىل تتوصل الربيطانية

فقد األوُرّبيني بالَغ البؤس. اليهود وضُع باَت م) 1938) عام مع حلول
ووضعها كلها اليهودية السكانية الكتلة  ترحيل  باعتزامه يتباهى هتلر كان
أولئك تريد تكن مل  الدول تلك بأن موقًنا الديمقراطية، الدول أكتاف عىل
عىل املطردة ْبَرْنَدْيس ولويس وايز ستيفن من كل ضغوط متخضت اليهود.
منتجع يف الالجئني أزمة  لبحث دويل  مؤمتر  إىل الدعوة عن رزفلت ْفَرنكِلن
حضور عىل بريطانيا توافق مل م). 1938) عام يوليو متوز/ يف الفرنسية إيفيان
عليه وافقت ما  وهذا النقاش، من ِفَلْسِطْني قضية استبعاد  تم  إذا إال املؤمتر
واستهجان بحزن حتدثت كثرية ُخَطٌب  والثالثون. الثالثة املشاركة  البلدان
مجيع أن غري أوُربَّة، يف  الالجئني أزمة  إىل  تفيض كانت التي  الظروف عن
املزيد قبول عىل قادرة تكن أهنا مل أعلنت املتحدة، الواليات فيها بام البلدان،

الالجئني. من
املوايل (االحتاد قادة رأينا، أن لنا سبق كام بادر، املنعطف،  هذا وعند
الِصْهَيْونيَّة املنظمة جانب من  املساعدة  من متواضع قدر مع لِفَلْسِطْني) 
ِفَلْسِطْني/ بخصوص مؤقتة (جلنة تأسيس طريق عن الرد إىل األمريكية، 
(جلنة من أيًضا جاءت طلبات ثمة .(Provisional Committee on Palestine

ad hoc Zionist National ِفَلْسِطْني/ عن عارضة ِصْهَيْونية  قومية طوارئ
جملس يف عضًوا (51) بتواقيع مذيلة (Emergency Committee on Palestine
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عىل روزفلت الرئيس حتث كانت حاكًام، و(30) نائًبا، و(154) الشيوخ،
الِصْهَيْونيَّة املنظمة قادة كان ذلك ومع الربيطانية. السياسة لقلب العمل
مكتفني اجلذور، الّذاتية املسيحيَّة احلركات هذه جتنيد عن عازفني األمريكية
فيكمن العزوف هذا تفسري  أما للمؤمتر.  املتواضع املايل الدعم ببعض
روزفلت ْفَرنكِلن قدرة  أن واملتضمنة وايز ستيفن من اآلتية املشورة يف
مع األفضل،  وبالشكل اهلائل، والدبلومايس  املعنوي نفوذه استخدام عىل
حتريض مع جتاوًبا يترصف بمظهر من ظهوره متوقفة عىل عدم الربيطانيني،

أمريكا. هيود جانب من سيايس
األملاين اإلمرباطوري الربملان بإبالغ هتلر قام م) 1939) عام أوائل يف

ييل: بام (الراخيستاغ)
ولكن العامل، يف كاف جمال ثمة اليهودية. املسألة نحل أن علينا سَيَتَحتَّم
ومن اليهودي الشعب  اختار  الرب أن  فكرة نتحرر من أن  نحن علينا
املنتجة األمم أجساد عىل يعيشون أن يكونوا طفيليني بحق يتمتعون َثمَّ
يف وخارجها، أوُربَّة داخل الدويل، اليهودي املال نجح إذا األخرى.. 
عاملية، بلشفة تكون لن أخرى، فإن النتيجة عاملية إىل حرب الدول جر

أوُربَّة. من اليهودي للعنرص استئصاًال بل اليهود، انتصار ومعها

1939) عام األبيض) (الكتاب الربيطانية أصدرت احلكومة ذلك وبعيد
ألن مرشحة مستقلة ِفَلْسِطْينية دولة كانت علًنا، متداولة التفاصيل فباتت م)
أكثرية ذات تكون أن ولضامن سنوات، عرش غضون يف الوجود إىل  تظهر
الفرتة بحدود هذه خالل اليهودية للهجرة اإلمجايل احلجم يبقى تقرر أن عربية،
جملس يف قام م) 1940) فرباير ُشَباط/ من عرش ويف الثاين فقط. (75000)
مالكومل األبيض، الكتاب ومؤلف وزير الدولة لشؤون املستعمرات الوزراء،

التايل: النحو املعادلة السياسية عىل بتلخيص مكُدنلد،
تفيض أن املتحدة الواليات يف اليهودي نفوذ العنرص يف املبالغة شأن من
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العنرص إن األبيض): (الكتاب  أيام  لنا قيل  لقد احلكم.  يف خطأ إىل 
إزاَءنا، وتوجيهه البلد ذلك يف العام الرأي إثارة  عىل  قادر اليهودي 

األمر(11). يف حقيقة صحيًحا كان أنه يثبت هذا مل ولكن

يف بئر وعود فأعمق أعمق يغوص وايز ستيفن ظل كلها الفرتة تلك وطوال
املبذولة جهود روزفلت إطراء عىل الدالة ومن الشهادات بالتحرك. روزفلت
وُسُلُمن وايز ستيفن من كل  من واملوقعة علًنا، العامل هيود مصالح  خلدمة
ِدالنو ْفَرنكِلن واملوجهة إىل آنذاك) أمريكا الِصْهَيْونيَّة (رئيس منظمة غولدمان
لندن، مؤمتر  أعقاب يف م) 1939) مايو أيار/ من عرش السابع يف  روزفلت
األبيض كتاهبا إصدار عن تشمربلِن حكومة ثني يف  الصهاينة أخفق حيث 

ييل: ما ِفَلْسِطْني، حول املشؤوم
واألمل الدين تشمربلِن حكومة خيانة عىل هذه األسى ساعة يف
أن لكل ما حاولتم مدركون إننا لكم: نقول أن إال يسعنا ال اليهوديني،

السنوات األخرية. يف ملصلحة قضيتنا تفعلوه

إبعاد إىل أديا اللذان مها لندن يف وتدخلكم تفهمكم كان كثرية يف مناسبات
ناجحة، لألسف، يا تكن، مل واملخلصة اجلادة جهودكم اليوم فإن أما الكارثة.
عن الناجم بالكآبة املفعم الرىض عىل الربيطانية احلكومة حصلت حني يف
بالنسبة العدل حتقيق لعملية التنكر وعن بلفور، قطعه الذي تعهدها  انتهاك

شعبنا. إىل
ما كل الرئيس، يا سيادة ِفَلْسِطْني، هيود وخصوًصا العامل، هيود لن ينسى
شكًرا مفعمني وسنبقى نتذكر سوف أجلنا. من لتحقيقه سعيتم أو فعلتموه

الدوام(12). عىل
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األمريكي  الِصْهَيْوين الطوارئ ) جملس 3 . 3
املسيحيني والصهاينة

فتح الظالم من قوى تتمكن لن اليهودي، قبل سحق
اإلنسانية، بالنزعة املتمثلة األخرى اإلنسانية قالع
اليهودية بنات هي التي واملسيحيَّة والديمقراطية،
هذه يف ولو املسيحيَّة، الكنيسة سارعت إذا الثالث.. 
وأدركت األزمان عالمات تفهم  إىل  املتأخرة، الساعة
األيام، هذه تتضاعف وهي اليهود،  عىل اهلجامت  أن
اخلاصة القواعد عىل لالنقضاض متهيد إال هي إن 
األوساط اخرتاق من اإلدراك متكن إذا  للمسيحية..
اليهودي الشعب خالص بأن بعمق وإقناعها املسيحيَّة
مرحلة إال هو ما املقدسة األرض من خالل إعادة بناء
عىل ملكوت الرب إقامة سبيل يف النضال من مراحل
موجوًدا. يزال اعتقادي، ما األمل، حسب فإن األرض،
مرعبة كارثة من الشعب اليهودي بإنقاذ األمل وليس
مسيح كنيسة إن املجتمع!.. بإنقاذ األمل  بل فقط،
من وشجاعتها، استقالهلا  استعادة  يف نجحت  كهذه،
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بكلامت إنغلرتا لتخاطب الكافية اجلرأة متتلك أن شأهنا
Pierre Vanباّسن فان (بيري ! اإلنسان هو أنت ناثان:

. (Passen)(1

التعليمي نيوَمن إمانويل مستوى ( 1 . 3 . 3

التحالف إعالن شهد الذي اليوم م) 1939) آب من والعرشين الثاين يف
جنيف. منعقًدا يف والعرشون احلادي املؤمتر الِصْهَيْوين كان وستالني، هتلر بني
وكام أوطاهنم. إىل املندوبون  وهرع  عجل عىل واألعامل األوراق ّمل جرى
ما أو مبعثرة،  ستكون العامل قيادة  أن من  خوف ساد  م) 1914) صيف يف 
تشكيل تم فقد م) 1914) آب يف كانت  لسابقة تقليًدا  ، َثمَّ ومن أسوأ، هو
الِصْهَيْوين املجلس الحًقا: تسميتها (أعيدت  الِصْهَيْونيَّة  للشؤون طارئة جلنة
يف (American Zionest Emergency Council AZEC / للطوارئ  األمريكي 
نيوَمن إمانويل حديًثا الطارئة املشكلة قادة اللجنة وأعادت املتحدة. الواليات
النشاط قلب إىل العاملية الِصْهَيْونيَّة للمنظمة التنفيذية اللجنة أعضاء أحد
العامة قسم العالقات بتسيري أعامل كلف حيث املتحدة يف الواليات الِصْهَيْوين

السيايس. والعمل
املسيحي الوجدان بحشد متمثلة نيوَمن إمانويل أولويات أوىل كانت
َثمَّ ومن املتدين، الرجل وهو نيوَمن، وكان اليهودي. الوطن وتعبئته ملصلحة
ستيفن من تعلم قد الرسمية، الِصْهَيْونيَّة األوساط بني الشخصيات النادرة من
املسيحي، الضمري أو الوجدان يدعى:  شيًئا هناك أن  ْبَرْنَدْيس ولويس وايز
البيورتيانيني بمسيحية متمثًال كان أمريكا يف الوجدان هذا منابع أعمق وأن
(مذكرة أساس شكلت التي (biblical Christianity of the Puritans) الكتابية

بالكستون).
أثر الذاتية من أي سريته نيوَمن جّرد أن إمانويل قبل، رأينا، من أن سبق لنا
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املوايل و(االحتاد األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة إمهال عن  اخلاصة مسؤوليته عن
لِفَلْسِطْني). ذكر (االحتاد املوايل يأيت عىل ال إنه بل الوقت. ذلك يف لِفَلْسِطْني)
عام حلول مع بات أنه الواضح قابًال للتعلم، ومن مع ذلك رجًال أنه كان غري
هذا ترتب وقد كارثًيا. خطأ كان  اجلهود  تلك إمهال بأن  مقتنًعا م) 1939)
القايض القرار هو أساس سيايس خطأ يرى، عىل كام أصبح بدوره، اإلخفاق،
من املقربون فأولئك الديمقراطي. واحلزب روزفلت الرئيس حول بااللتفاف
كان املؤكدة لِصْهَيْون، صداقته األخري، مع أّن يفيدون كانوا روزفلت ْفَرنكِلن
من يتخذ وضع يف يبدو ألن حتبيذه عدم فيها بام اهلنات الثانوية، بعض يعاين
إضافة للناس، واضحة العيان منظمة ضغط مجاعات لطلب استجابة قراراته
األفراد أو اجلامعات مع عالقة ودية عىل بام سبق، مرتبط وهو يبق، مل أنه إىل
السياسة شارع من األخرى الضفة عىل متزامن  نحٍو عىل ناشطة كانت التي
فكرة حول اهلمم فاتري الرسميوَن الصهاينُة أصبح الضوء هذا ويف احلزبية.

احلكومة. إطار خارج أي اجلامهريي، الصعيد عىل املسيحي الوجدان جتنيد
ثالثينيات القرن يف مسموع بصوت تناقش احلسابات تلك كانت ما نادًرا
مضاعفة بحدة األربعينيات  أواسط عادت أن لبثت ما أهنا غري العرشين،
الصهاينة خان روزفلت ْفَرنكِلن أن حقيقة  ذكر جتنب املتعذر من بات  حني
عن التخيل مقابل يومًيا تسديده يتم خميًفا كان ثمًنا وِفَلْسِطْني. إن أوُربَّة وهيود
لِفَلْسِطْني) املوايل (االحتاد إطالق وراء تقف كانت  التي احلكيمة السياسة 
نموذجي مثال سوى ذلك من نتج ما يكن  ومل  األمريكية). ِفَلْسِطْني  و(جلنة
ثقته باألمراء، املرء وضع عن أو «الوصول» برساب األبرياء إغواء تقليدي عن

الرتانيم. أو املزامري لغة حسب
أصوات أعىل أحد صاحب األخرية،  السنوات يف نيوَمن، إمانويل  غدا
يشء، كل وقبل وسياسته، وايزمن حاييم قيادة الشاجبني األمريكان الصهاينة
الواليات من كل يف املنتخبة احلكومات مع اهلادئة بالدبلوماسية وايزمن إيامن
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نيوَمن سياسة  كانت القصة  هذه من  مبكرة مرحلة  ويف وبريطانيا. املتحدة
األخري أن غري  وايز، ستيفن مع نفسه املعسكر يف  وضعته لوايزمن املعادية
رجاالت مع التعاون سياسة دعاة أحد بصفته وايزمن مع متحالًفا عملًيا كان
عىل تلك السياسة عامد ْفَرنكِلن روزفلت، صديق  وايز، أضحى فقد الدولة.

األمريكي. الطرف
أيام منذ وحليفه نيوَمن صديق وهو نِسنايت ِسلفر السِّ ِهلل أبا احلاخام كان
وايز لستيفن قوًيا منافًسا نيويورك، يف نفسه الِصْهَيْوين نادي الشباب عىل ترددمها
إىل وِسلَفر، نيوَمن القديامن، الصديقان بادر وقد الِصْهَيْونيَّة. أمريكا منظمة يف
كانت التي مع السياسات املتناغمة والتحركات األساليب إىل العودة فكرة طرح
أن يتم إجياد روزفلت. من الرضوري ْفَرنكِلن قبل (1933 م) أي عام قبل سائدة
من وجود بد ال اجلامهريي. النفوذ يف سائر جماالت للِصْهَيْونية موالية رأي قنوات
موالني للِصْهَيْونية، ديمقراطيني مع جنب إىل جنًبا للِصْهَيْونية موالني مجهوريني

اآلخر. الطرف من خوف يف يعيش أن الطرفني من لكل وينبغي
جهة، من ووايزمن، وايز سياسة بني اخلالف كان  البساطة، بمنتهى
املزيد وجود  مدى حول يدور املقابلة، اجلهة من وِسلَفر،  نيوَمن  وسياسة
فإذا خارجة. أو األبيض البيت داخل للتجنيد القابل املسيحي الوجدان  من
ستيفن وصفها التي األوكتان فصيلة من املسيحي األبيض كان وجدان البيت
اليهود مشاهري من وغريهم روزنمن وسامويل كوهن وبن نايلز وديِفد وايز
خطر ألي تعريضه شأن فمن اختباره، من مكنتهم درجة الذين اقرتبوا منه إىل
إساءة كبرية يشكل أن اخلارج يف صاخبة تكتيكات اعتامد عن طريق  سيايس
الذي من الصنف العام اجلمهور يف املسيحي الوجدان كان إذا لِصْهَيْون. أما
من جتنيده بد بل كان ال أو إيقافه، قطعه اجلائز غري من كان فقد اعتقده نيوَمن،
سوق يف األوساط السياسية، يف موجوًدا كان األقىص، حيثام إىل مداه وتوظيفه

الكنائس. يف األفكار، أي: تداول
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النظر وجهتي  بني الدوام  عىل يفصل نفسه األسايس اخلط هذا ظل لقد
اليوم. حاله هي كام الِصْهَيْونيتني،

اجلديدة ( 1941 م ) األمريكية جلنة ِفلَْسِطْني ( 2 . 3 . 3

تعيينه بعد توزيعها جرى وثيقة يف  نيوَمن فلسفة  عن النقاب كشف  تم
أسابيع: ببضعة

لرتتيبات نقاش أي إزاء مؤسف، أنه غري مفهوم الصرب، نفاد من نوع ثمة
غري القضية فيه وما تزال حاًدا فيه الرصاع ما يزال وقت احلرب يف بعد ما
ذوي مع اآلخرين باالشرتاك اليهود، نحن أننا ذلك أضف إىل حمسومة.
األمور بأن التسليم عىل درجنا والتفاؤلية، الليربالية الذهنية األمزجة
تصيب التي التقدمية النزعة ة َفِعلَّ وجيدة. خمتلفة ستكون  املرة' 'هذه
أن يفضلون الصهاينة] معظم َثمَّ فإن للشفاء.. [ومن غري قابلة العقل
استعادة فكرة أن  افرتاض من االنطالق الِصْهَيْونيَّة السياسة تواصل
كاملن األمم جملس مائدة عىل ستهبط هيودية كرابطة كومنولث ِفَلْسِطْني

السامء. من النازلني والسلوى
كثرية العداء تناصبنا التي  فالقوى الرأي. هذا  مؤيدي من لست أنا
اآلن [نحن السالم.. رصاع سيأيت احلرب رصاع وبعد وجبارة
أصدقائنا بني الِصْهَيْونيَّة لفهم أسلوب حمدد نرش مهمة إنجاز بصدد] 

تأييدهم. واستنفار املسيحيني،
أيار/ يف (Biltmore Conference) بِلتمور مؤمتر يف أشهر، بضعة وبعد
هبجرة باملطالبة األمريكية اليهودية اجلالية  التزمت حيث م) 1942) مايو
هيودي (كومنولث) خلق إىل رسيًعا وباملبادرة ِفَلْسِطْني إىل حمدودة غري هيودية
املنوط احليوي الدور فيه عن لبس ال بوضوح الكشف إىل بادر نيوَمن هناك،

قائًال: العامة بالعالقات
عىل موحدون بأهنم العامة احلياة  يف العاملني مجيع نقنع أن ' علينا '
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وأن ى، مؤد� الِصْهَيْوين َناَمج الَربْ رؤية عىل والتصميم  الرغبة صعيدي
رجال ومنظامت الكنائس احتادات نقنع' أن 'علينا تأييدهم.. نضمن
الذين والوعاظ واملعلمني اإلعالميني وكبار املؤمنني، ومجاهري الدين 
بصفته األمر  هلم  نقدم أن من لنا بد ال أمريكا.  ضمري باسم ينطقون
أن علينا عظيمة.. معنوية مسائل عىل منطوية كربى، أخالقية قضية

كلها. أمريكا نغطي

(جلنة تشكيل بإعادة اجلديدة حقيبته يف األول الرئيس نيوَمن مرشوع متثل
نظًرا «(Chutzpah) اخلوتسبا من قدًرا تطلب أمر «وهو األمريكية) ِفَلْسِطْني
مسؤولياهتم إزاء املنظمة عن التخيل يف الرسميون الصهاينة اتبعها التي للطريقة
العدد ويشكل من الزمن عقد ُزَهاء قبل أساًسا االسم هذا حتمل التي كانت
القديمة املنظمة من بمناصبهم متمسكني الذين ظلوا أولئك من  الكبري جًدا
حًرصا شاهًدا عىل ِفَلْسِطْني األمريكية الثانية جلنة إىل االنتساب عىل ممن وافقوا

التزامهم. صدق
صعيد عىل رئيس ثمة دور األوىل، األصلية) ِفَلْسِطْني (جلنة  حال يف وكام
عام أول ين تِْرشِ من اخلامس يف تويف (الذي ْبَرْنَدْيس القايض اه أدَّ التجنيد
أخرى، مرة األصلية، األمريكية) ِفَلْسِطْني  (جلنة يف وكام هبدوء. م) 1941
أقيمت عشاء وليمة يف اجلديدة مجاهريًيا األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة افتتاح تم
1941) أبريل َنْيَسان/  من الثالثني يف  بواشنطن شورهام فندق يف املرة هذه
يف الشيوخ جملس أعضاء ثلثي أسامء تسجيل املوعد تم هذا حلول ومع م).

املتحدة. الواليات
كبار أحد وهو فاغنر،  روبرت  نيويورك من الشيوخ  جملس  عضو  وافق 
هريمن كارل عزا وقد الرئاسة. تويل عىل كثرية، سنوات منذ أصدقاء الِصْهَيْونيَّة
الدعم حشد يف كثرية سنوات الشيوخ جملس عضو  مع تعاون الذي فوس،
إعجابه إىل  القضية هذه يف فاغنر محاسة اليهودي،  الوطن  لقضية املسيحي
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املحب التقليدي للمسيحي مثاًال كان أنه  بمعنى  اليهودية، والديانة باليهود
اهلتلرية كانت  الذي  العار  جراء الكآبة من استثنائي بقدر  أصيب  للسامية، 

أبويه(2). رأس مسقط عىل أملانيا، جلبته
غاية فاغنر الشيوخ جملس عضو وصف الصحفية ترصحياته إحدى أوىل يف

التايل: النحو عىل األمريكية) واسرتاتيجيتها ِفَلْسِطْني (جلنة
لدفع القضية تفعله أن تستطيع الذي ما جلنتنا؟ َبْرَناَمج سيشكل الذي ما
بأّي تتمتع وال  كلًيا، رسمية غري منظمة  جلنتنا  األمام؟ إىل تبنتها التي
إىل الوصول عىل قادرة أهنا غري أو ترشيعية، إدارية، تنفيذية، سلطات
السيادية. العام  الرأي سلطة وهي أال مجيًعا،  هذه فوق  متوجة سلطة

كله. املسيحي العامل وضمري أمريكا وجدان خماطبة عىل عازمون نحن

مارش دانييل الدكتور وجد  التنفيذية اللجنة  أعضاء ضمن ومن
Prof. William) ُألربايت ووليم بوسطن، جامعة رئيس (Dr. Daneil L. Marsh)
والدكتور (John Hopkins University) هوبكنز جامعة جون من (F. Albright

Prof. Carl) فريدريش كارل واألستاذ (Dr. Henry Atkinson) هنري آتكنسن
احتاد رئيس (William Green) هارفارد ووليم غرين من جامعة ( J. Friedrich

جتارة غرفة  رئيس  (Eric A. Johnston) جونستن  وإِرك األمريكي،  العمل
األغلبية زعيم  (John W. McCormack) مكرَمك وجون املتحدة، الواليات
(CIO أو/ آي (اليس رئيس (Philip Murray) مراي وفيليب النواب جملس يف
Arthur) فاندنربغ وآرثر (Claude Pepper) برب الشيوخ كلود جملس أعضاء ومن
/ هريالد ‹كريْسْتَني رئيس حترير (Daniel Poling) ودانيل بولنغ (Vandenburg

(جملس من (Msgr. John A. Ryan) ريان واملونسنيور جون ‹Christian Herald

.(National Catholic Welfare Council / الكاثوليكي القومي الرخاء
املتضمن بياهنا نرش إىل تنظيمها فور األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة بادرت
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أمريكا تعاطف عن التعبري «أداة واملبادئ، واصفة نفسها بأهنا األهداف مجلة
يف القومي اليهودي الوطن إىل إحياء الرامية احلركة مع الطيبة وإرادهتا املسيحيَّة

واضح: مذكرة بالكستون مع واالرتباط ِفَلْسِطْني».
اليهودي الشعب بني اجلمع بإعادة املتمثل األلفي احللم حتقيق ظل لقد
الكتابية، النبوءة روح مع يتناغم  حلم وهو  املوروث، القديم ووطنه

الليربايل. املسيحي العامل بتعاطف الدوام عىل متمتًعا

املنشورة، والبالغات الصحفية الترصحيات مطرد من سيل البيان هذا وتبع
لصفحات الشاغلة الدعائية واإلعالنات املحررين إىل املوجهة الرسائل ومن
قدر األبيض، حيث البيت نظر أن هذه لفتت نعلم ونحن اجلرائد. من كاملة
يساوي كان  األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة يف الشيوخ جملس  أعضاء عدد أن
القيادات مع صارخ تناقض ففي املعاهدات. إلقرار دستورًيا املطلوب العدد
األمريكي الِصْهَيْوين (املجلس أعطى الثالثينيات، أوائل يف  الِصْهَيْونيَّة
هلذا األوىل األولوية  (American Zionist Emergency Council للطوارئ/ 
رجال باقتناص ميدانيني نشطاء املجلس سخًيا. كلف وكان التمويل العمل،
صالت بتوظيف البالد، وقام يف شأن ذي سكاين جتمع كل يف املتعاطفني الدين
فرًعا (75) من أكثر  تشكيل إىل الحًقا  الوصول أجل من  القساوسة هؤالء
هذه الفروع باجتاه أعضاء دفع جرى األمريكية). ِفَلْسِطْني لـ(جلنة  تابًعا حملًيا
من جلرياهنم املعنوي والدعم الدينية اخلدمات وتوفري التربعات  تقديم 
الِصْهَيْوين املجلس من بسخاء متويله تم كله النشاط وهذا الصهاينة املسيحيني.
األعوام يف السنة يف دوالٍر (72000) املبلغ جتاوز حيث للطوارئ األمريكي
املايل العام حلول مع سنوًيا دوالٍر (150000) إىل رفعه  وجرى األوىل،
«التعاطف التايل: بالشعار جمنديه يف تذكري نيوَمن ودأب م). 1948-1947)

صحيح». نحٍو عىل توجيهه تم إذا إال فّعاًال ال يكون أخرى، قوة بأّي شبيه
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يف متت التي األمريكية) ِفَلْسِطْني  لـ(جلنة الثانية السنوية الوليمة شكلت
والتي م) 1942) مايو أيار/ والعرشين من اخلامس يف بواشنطن ميفلور فندق
السنوية للذكرى إحياء  البالد، أرايض عرب (NBC يس/ يب (إن إذاعة بثتها
إقامة املؤيد املشرتك قرارمها باختاذ والنواب الشيوخ جمليس لقيام العرشين
اآلن «وصلت العضوية إن وقيل: ِفَلْسِطْني. يف اليهودي قومي للشعب وطن
امليادين، سائر  يف زة واملربِّ املرموقة الشخصيات من وامرأة رجًال إىل (725)
عضًوا األمريكي و(143) جملس الشيوخ أعضاء من عضًوا (67) فيهم بمن
وقاضًيا ومريًعا الواليات حكام من حاكًام و(22) النواب جملس أعضاء من
موجهة إطراء رسالة قرئت أهلًيا».  وزعيًام وكاتًبا  وحمرًرا وناًرشا وقسيًسا
الذي اخلطاب ولعل اخلطب. من الكثري إلقاء تم  كام  روزفلت، الرئيس من
هو األخرى اخلطب سائر من أكثر الوليمة حرضوا الذين  أولئك يتذكره
Lord Josiah) ودجُود اللورد جوسيا بريطانيا املذياع من عرب ألقاه الذي ذلك

اإلنغليز: املسيحيني الصهاينة كبار أحد (Wedgewood

حتقيق جمد القدس، بناء إعادة وطني جمد ألبناء أدخر أن حاولت لقد
يسعني ال يفعلوا! ألن مستعدين ليسوا فائدة! ال احلرية. وخلق العدالة
زمًنا كواهلنا عىل ملقاة العامل  مسؤوليات ظلت لقد شيًئا.. أفعل أن
يف ليس أليشا، كتفي عىل إيليا عباءة  باتت  دوركم. جاء لقد كافًيا.

. ! القدر(3) موعدكم مع فقط. إنه ِفَلْسِطْني

حاييم وايزمن: قال اخلطاب هذا عىل رده ويف
األوىل َة املرَّ حًقا. مسيحّية أزمان أن هذه نظن فقد دقيقًة، أعيننا إذا أغمضنا
ثمًنا دفعنا لقد حلفاء. لليهود أن والّسادُة، السيداُت نرى، أهيا تارخينا يف
اليوم فالرصاع وحدنا.. حقيقة األمر األوىل، لسنا يف َة املرَّ أننا، غري باهًظا،

.(12 :6 متى (إنجيل اجلبل) عىل و(املوعظة ‹كفاحي› [كتاب] بني هو
بالنسبة بدا واضًحا الذي  الرصاع كان هذا سبع أو سنوات ست منذ
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أن تدرك مل ودوله العامل فأمم أملانيا. يف داخلية قضية آخروَن يعده إلينا،
والتي نالبسها التي املسيحيَّة للحضارة حتدًيا كان التحدي لليهود هذا
السائد واجلو أبًدا، يفوت  ال  التصحيح أوان إن سبيلها. يف نناضل
وإذا النضال. ينتهي أن بعد يلفنا لن النسيان بأن األمل يربر الليلة هنا 

لنذكركم. أمامكم نكون فسوف تنسوا، أن حاولتم

(جلنة أصدرت م) 1942) عام من نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ من الثاين يف
اخلامسة السنوية الذكرى بإحياء  اخلاص  بالغها األمريكية) ِفَلْسِطْني
للبرشية املشرتك ([اهلدف عنوان: حتت بلفور، وعد لصدور والعرشين
مؤكًدا «السياسة (The Common Purpose of Civilized Mankind املتحرضة] 
عضًوا (68) بتواقيع مذيًال هيودي، وطن قيام املؤيدة التقليدية» األمريكية
إىل البالغ تقديم تم وقد الكونغرس. يف عضًوا و(194)  الشيوخ  جملس يف
بعد ذلك»(4). النسخ من اآلالف عرشات توزيع جرى كام ْفَرنكِلن روزفلت.

الفصل هلذا الزمني اإلطار استباق (مع م) 1944) عام آذار/ مارس ويف
عن ِفَلْسِطْني متت قومًيا مؤمتًرا األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة اليشء) رعت بعض
األقىص وبإقامة إىل احلد ِفَلْسِطْني إىل اليهودية اهلجرة برفع حجم املطالبة فيه
مع متاًما منسجمة  اللجنة جعل إىل أدى ما وهذا  هناك، هيودي  (كومنولث)
(جلنة قادة بذهلا التي اإلقناع مساعي أسهمت أشهر بضعة وبعد بِلتمور. منرب

املبادئ. مؤيد هلذه قرار حترير يف الكونغرس جمليس األمريكية) يف ِفَلْسِطْني
ِفَلْسِطْني (جلنة  يف عضٍو (15000) ثمة كان م) 1946) عام حلول مع

فرًعا. (75) من يف أكثر منظمون األمريكية)

الرأي الليربايل جتنيد ) حتدي 3 . 3 . 3

السياسيني أمر ترتيب عىل أوًال عكف نيوَمن إمانويل أن  النظر يلفت مما
ورجال املثقفني إىل الذهاب قبل األمريكية)') ِفَلْسِطْني '(جلنة تشكيل (عرب
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مرة املؤكدة الصهاينة، معرفة تعكس االسرتاتيجية هذه وكانت الكنيسة.
ومكاتب الكونغرس أعضاء عىل املتدفقة  الرسائل سيل حجم أخرى، بعد
هيودية. دولة إىل  اليهود إلعادة ساحق شعبي تأييد لوجود الصحف، حترير 
الفئات إىل بالوصول  متمثلة  فكانت نيوَمن  لعبة  خمطط يف الثانية اخلطوة أما 

للرأي. الصانعة النخبوية
ييل: بام اكتشفها نيوَمن، كام املشكلة، متثلت

اليهودية. للمشكلة أعارت اهتامًما األمريكية.. عملًيا الصحافة تكن مل
أنني غري بعد احلرب، ما قضايا خمتلف حول ظهرت مقاالت أن صحيح
كانت لو كام ومشكلتهم، اليهود وضع مستقبل عن كلمة أّي أجد مل
قابل غري ذلك أمًرا النازي. كان واإلرهاب مع هتلر صمت ثمة مؤامرة

.! للفهم(5)

قابل أمًرا غري بالتأكيد  يكن مل أنه غري  ما يسّوغه، ثمة ليس أمًرا كان ربام
الربيطانية اإلمربيالية يف تأنيب روتينًيا دأبت التي الليربالية فاملجالت للفهم.
1941) عام هناية حلول مع هلجتها غريت والثالثينّيات، العرشينّيات خالل
بريطانيا تعريض عدم عىل احلرص بات فصاعًدا احلني ذلك ومنذ م).
ألقت من أمريكا التي آتية انتقادات جراء للنسف احلريب الراهن يف جمهودها
1941 عام خالل مطرد تراجع (مع العامل األجزاء من تلك يف عليها بثقلها
كتاب إىل بالنسبة مكتوب غري  قانوًنا هواها، عىل تترصف باتت حيث م)،
إشكالية بالنسبة ِفَلْسِطْني جعل وما والتعليقات الليربالية. االفتتاحية املقاالت
ِفَلْسِطْني، يف هناك، كانت األخرية أن حقيقة هو العظمى، بريطانيا أصدقاء إىل
احلرب بعد ما سياسة اتباع عىل اآلن  منذ  وعاكفة كامل نحٍو عىل  مسيطرة 
م) 1939) كتاب يف تفصيلها بإطناب جرى السياسة التي تلك هبا، اخلاصة
سياسة عىل غضب من  جعبهم يف ما كل صبوا  الليرباليني فمعظم  األبيض.
م) 1939) كتاب نرش أعقبت التي األوىل السنة خالل الِفَلْسِطْينية بريطانية
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إذكاء عىل حريًصا يكن أحد فلم (Pearl Harbor) بعد بريل هاربر أما األبيض.
يف ذلك اجلدل. أخرى مرة النار

باحلاجة اإلحساس شديدي كانوا اليهود املثقفني أن املفارقات  من
امللكية صعيدي  عىل برّمتها، العائدة، تايمز› ‹فنيويورك النفس. ضبط إىل
تذكر ذلك كله ويف ضوء العداء للِصْهَيْونية. رصحية كانت لليهود، والكتابة،
‹َذ حترير رئيسة (Freda Kirchwey) كريتشوي  فريدا  ألرى «ذهبت  نيوَمن: 
عن دهشتي وعربت الوضع هذا بلفت نظرها إىل قمت ‹The Nation نيشن /
من كثًريا واملدعومة سياستها يف املفرطة الليربالية النزعة ذات نيشن› ‹َذ أّن من
الفور». عىل بالذنب اعَرتفت الصعيد. هذا عىل مهملة كانت اليهود، جانب
الصهاينة قضية باسم ونجاًحا فعالية األكثر الناطق شأن أن من عىل مًعا واتفقا

نيبور. متمثًال بشخص راينهولد يكون أن

1893-1971 م ) ) نيبور راينهولد ( 4 . 3 . 3

م)  1892) عام يف واحد، بعام نيوَمن إمانويل قبل نيبور راينهولد  ولد
قسيًسا وأصبح  أملانيا من أبوه هاجر الصغرية. املِيسورية البلدات إحدى يف
(the Reformed Evangelical Church املقومة/  األنغليكانية (الكنيسة يف
يف كامل شبه نحٍو عىل خدماهتا حترص عقائدًيا، حمافظة بروتستانتية طائفة وهي
خمتلف يف الكنائس عدد من رعاية توىل األمريكان ذوي اجلذور األملانية. نطاق

وإّلينوْيز. ميسوري واليتي بلدات
املاجستري شهادة عىل وحصوله الالهوتية الطائفة مدرسة يف  خترجه بعد
قسيًسا. يف راينهولد Yale) أصبح Divinity School) ييل الهوت مدرسة من
كنيسة يف أبرشية راعًيا الوحيدة واملتفرغة األوىل وظيفته توىل م) 1915) عام
حيث بقي إىل (Bethel Evangelical Church) بديرتويت األنغليكانية إيل بيت
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بتدبيج راينهولد قام أوسع، إىل مجهور الوصول يف  وطاًحما م). عام (1928
يفتح من إىل اهتدى أن ما لبث أنه غري الكنسية، للصحف املقاالت من الكثري
صعيد عىل شهرة  لنفسه حقق ما رسعان الليربالية. الرأي جمالت أبواب له
منها الداخلية السياسية، القضايا املعارص وعىل الدين عىل التأملية التعليقات
جمالت يف يتم نرشه األسبوع واحد يف مقال ينتج ما معدله وراح واخلارجية،
‹كريستيان عرب حًرصا، طائفته باسم الناطقة الداخلية املجلة بني تدرجت
ذلك يف الربوتستانتي األساس للتيار الرئيسة  الفكرية (املجلة سنترشي›
من الفصليات والكثري ‹The New Republic/ رببِلك نيو و‹َذ نيشن› ‹َذ الوقت
Radical / ريليجن ‹راديكال فصلية إىل  إضافًة الهوتية،  وجمالت اجلامعية،
‹Christianity and Society / سسيتي آند  ‹كريْسْتَينيتي أصبحت  ‹Religion

م) فرباير (1941 ُشَباط/ شهر من وبدًءا تـحريرها. يف يشارك كان بعد، فيام
‹كريْسْتَينيتي آند هو محلت عنوان حيررها كان أسبوعني كل مرة صادرة نرشة

.‹Christianity and Crisis كريسز/
يف املسيحيني الطلبة أمام جمموعات القوية أساس كتابته املتألقة ومواعظه عىل
(Christian Ethics) األخالق املسيحيَّة ملادة أستاًذا نيبور تعيني البالد، تم أرجاء
عام بنيويورك (Union Theological Seminary / الالهويت االحتاد (معهد يف
نيبور يزدرون األقدم  الطراز من الليرباليون الالهوتيون كان م). 1932)
ترحيبهم عىل العلامنيون، الليرباليون كان حني يف اجلديدة» «أرثوذكسيته عىل
نزعته فوق من يسخرون الراهنة، السياسية الشؤون عىل الثاقبة بتعليقاته عادة
عن «واقعيته املسيحيَّة يعلن بات راد باطِّ متنامًيا مجهوًرا أن البالية. غري الطبيعّية

.« Christian realism /
املثقفني جًدا من الصغرية احلفنة كان واحًدا من الثانية العاملية احلرب عشية
1939) ربيع عام ففي األوُرّبيني. الهتامم مثرية أعامهلم بدت الذين األمريكيني
إسكتلندة، أدنربة يف يف كان نيبور أوُربَّة، فوق احلرب سحب تزاحم ومع م)
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ملجموعة املخصصة املحارضات سلسلة جزئي من األول اجلزء إللقاء
بعد اخلريف، املتميزة واملهيبة، ويف (Gifford Lecturship) غيفورد حمارضات
الطويلة القاتلة االنتظار  فرتة بدء ومع احلرب، العظمى بريطانيا دخلت أن
حرفًيا املرافقة القنابل دوي أصوات عىل الثاين اجلزء ليلقي عاد  ألمريكا،
مؤلفه لتصبح كتابتها إعادة متت قد كانت هذه املحارضات بعد لكلامته. وفيام
The Destiny and تأويل مسيحي] وقدره: اإلنسان املعروف، ‹[طبيعة الرئيس

.‹Nature of Man: A Christian Interpretation

ومنهم ولسنيني، مثاليني كانوا الذين جيله أبناء معظم مثل نيبور، حتول 
منح وكان العرشينيات. يف السلمية والنزعة االشرتاكية إىل مثًال، وايز ستيفن
أنه غري  م) 1936) عام حتى االشرتاكي احلزب ملرشحي  االنتخايب صوته 
احلزب نورَمن زعيم مع علًنا تصادم أن م) 1938) عام حلول مع لبث، ما
الرصاعات التي يف حمايًدا احلزب إبقاء عىل األخري تصميم بخصوص توَمس
إزاء والتوجس القلق من مماثل َقْدر والفاشيون. وانطالًقا من النازيون أطلقها
املحافظة القوى تنامي وإزاء اليسارية األوساط يف الباقية الستالينية النزعة 
العمل (وحدة تأسيس عملية قيادة نيبور إىل بادر الديمقراطي، داخل احلزب
1941) أبريل َنْيَسان/ يف (Union for Democratic Action الديمقراطي/ 
الديمقراطي) العمل (وحدة احتلت  وجودها من  األوىل السنوات يف م).
لربيطانيا احلرب» عدا املساعدة، أشكال «كل شعار مؤيدي طليعة مكاهنا بني
واالجتامعات اإلعالنات عرب اجلمهور، ُقصفت احلرب وخالل العظمى.
األمريكية احلكومة ألعامل  اَجلدب وأشكال اإلدانات من  بسيل اجلامهريية،
تصفية إىل هادفة  بأهنا احلرب توصيفها مع منسجمة تكن مل التي وترصفاهتا
الواليات رئيس أن من املؤكد األربع. احلريات وإقامة رصح الشمولية النزعة
غري عدًدا أن كام العمل الديمقراطي السيايس، بوزن وحدة شاعًرا املتحدة كان
جعلهم يوقعون االحرتام من قدًرا هلا الرسمية كانوا يكنون عائلته قليل من
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السيدة روزفلت كانت كام براجمها، ويظهرون يف قضايا متباينة عن عرائضها
املطالبة دائمة  كانت الوحدة  أن هنا  خاصة أمهية  عىل ينطوي ومما تفعل(6).
ضحايا النظام النازي إنقاذ أمام القائمة املكتبية مجيع العقبات بإزالة الصارخة

أوُربَّة. يف
السيايس اجلسم املستقل يف اليسار توجيه دوًرا كبًريا يف نيبور ى أدَّ باختصار،
ممارسة عىل قادر دور أكرب، سياسية فاعلية ذي بدور االضطالع نحو األمريكي
َناَمج لَربْ إخالصها يف االستمرار عىل إلجبارها روزفلت إدارة عىل الضغط 

اخلارجية. سياستها يف واإلنسانية بالواقعية التحيل وعىل اجلديدة الصفقة

اليهودية واملسألة نيبور راينهولد ( 5 . 3 . 3

والتعليقات املقاالت من عدًدا كتب  «إنه  نيبور: راينهولد عن قيل
كتبه ما يفوق اليهود عىل النازي االنقضاض  موضوع عن واالفتتاحيات
األمريكيني اليهود من جمموعات وأمام آخر»(7). أمريكي  مسيحي  أي
أهنا تزعم  حضارة قدرة  جراء  بالعار «إحسايس  اسم  عليه أطلق عامَّ حتدث
يعرف نيبور كان القسوة»(8). من  الدرك مثل هذا إىل االنحدار عىل مسيحية
األملانية الكنيسة أوساط يف أصدقائه خالل  من لديه، كانت  كام جيًدا، أملانيا
اليومية حياهتا  عن املعلومات  مصادر من وفرة األملانية، السياسية والدوائر
األكاديميني الباحثني أجل إنقاذ من العمل يف كبري بدور اضطلع لقد احلقيقية.
َحِزْيَران/ بعد والفرنسيني، م) 1938) عام بعد والنمساويني األملان واملثقفني
Friends of German األملانية/  احلرية أصدقاء (رابطة عرب م)  1940) يونيو
American Friends of األسرية/ لألمم األمريكان و(األصدقاء (Freedom

غري االتصاالت من شبكة خالل  ومن األول، املقام  يف (Captive Nations

مسيحية ملقاطعة جلنة إجياد عىل نيبور ساعد النازية. اإلمرباطورية داخل املعلنة
البواخر متن عىل السفر بعدم األمريكان املواطنني إقناع إىل سعت أملانيا النازية،

http://www.al-maktabeh.com



254
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

الرايخ الثالث». أرض عىل القدم «وضع األملانية، أو املنتجات رشاء أو األملانية
لتحقيق املوقوفة الوطنية من املنظامت يف كوكبة نفسه، نشيًطا الوقت يف وكان،
/ االشرتاكيني املسيحيني (زمالة فيها بام املحرومني، ملصلحة االجتامعية العدالة

.(Fellowship of Socialist Christians

مستعدين اليهود يصبح معظم أن قبل م) إىل (1941 يعود مبكر وقت يف
النازي مطبوع: إنَّ «الطغيان  يف كالم ليقول مهيأ نيبور كان احلقيقة، ملواجهة
من الربوتستانتية، الطوائف أكثرية أما اليهودي»(9). العنرص إبادة عىل عازم
The Federal للكنائس/ االحتادي  (املجلس وعرب الرسمية وكاالهتا خالل
الربوتستانتي للمذهب الرئيس  يس املؤسَّ (التعبري ( Council of Churches

the للطالب/ املسيحيَّة  و(الرابطة سنترشي› و‹كريْسْتَني م) العا بتياره
باسم املؤسسة ناطقة معتمدة أصوات وكلها (Student Christian Association

يوم إىل بعناد اإلرصار عرب نبوءة كأدوات سمعتها فقد شوهت الربوتستانتية،
ولتلبية األمريكي. احلياد وتأييد السلمية النزعة منارصة عىل  هاربور بريل 
املطمئنة النبوءة من الفرتة هذه املسيحيَّة» يف «الواقعية عن التعبري إىل احلاجة
حتت حتريرها رئاسة  نفسه هو  توىل جملة إصدار إىل نيبور  بادر املسرتخية،
األول عددها ظهر ‹Christianity and Crisis كرايسز/ آند ‹كريسيتاينتي اسم
مقاالته أوىل يف نيبور أطروحة وقد تم إعالن م). 1941) فرباير ُشَباط/ يف

كرايسز›: آند ‹كريْسْتَينيتي يف املوقعة باسمه
موروث عن الدفاع  رفض عنها  يتمخض قد  تارخيية أوضاع ثمة
حتى أسوأ عواقب عن والعدوان الطغيان  إزاَء  ته، عالَّ عىل احلضارة،
وطمس اليهودي، العنرص إبادة النازي  االستبداد  يعتزم احلرب.. من 
الرتاث تشكل التي احلريات واملعايري القانونية وإلغاء املسيحيَّة، الديانة
ُعهْر السلطة واإلنسانية، جعل املسيحيَّة الثقافة لدى بثمن يقدر ال الذي
وتدمري عمالئه وحلفائه، خالل من السيطرة عىل العامل حقيقة، السياسية

عموًما. حًرصا حضارتنا رصح
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' اليهود بعد احلرب ' ( 6 . 3 . 3

صديقيه من كّل سنواٍت رعايتها توىل للِصْهَيْونية راينهولد نيبور مواالة كانت
Milton) شتاينربغ وِملتن (Philip Bernstein) بِرنشتاين فيليب احلاخامني
Committee on املسيحيني/ الدين من نشطاء (جلنة رجال وكالمها (Steinberg

من وكان الِصْهَيْوين األمريكي للطوارئ. للمجلس التابعة (Christian Clergy

مل جيد فرنكُفرتر. وفليكس من ستيفن وايز اآلخرين كل املقربني أصدقائه بني
عىل كان قادًرا ألنه نظًرا املقال مسؤولية بتويل نيبور إقناع يف نيوَمن أّي صعوبة
املادة يقدمان  (Isaiah Berlin) برلني وإيسايا فرنكُفرتر فليكس من كل جعل

اإلرشادات. من وغريها البحثية
Jews after احلرب] بعد  ما ‹[اليهود عنوان محلت التي املقالة ظهرت
أهنا بعد فيام نيوَمن وقد زعم (10)‹Nation ‹نيشن/ يف  حلقتني › عىل the War

احلرب سنوات خالل ظهرت التي املوضوع،  هذا حول األوىل، «املقاالت
جًدا كبًريا اهتامًما املقال أثار اليهودية». الصحافة خارج أمريكية دورّية يف أّي
الِصْهَيْوين وّزع املجلس الالحقة القليلة السنوات امتداد وعىل الوقت، ذلك يف
املسيحيَّة ِفَلْسِطْني وجلنة املسيحيَّة ِفَلْسِطْني وجلنة للطوارئ، األمريكي
النسخ كبرية من أعداًدا للِصْهَيْونية الصديقة  املنظامت من وغريها األمريكية

اجلديدة.
ذي نيبور مقال من مقتطفات أو مقاطع بضع إىل باإلشارة هنا سنكتفي

باخللفية التارخيية: لتذكرينا احللقتني،
يشغلنا أن احلرب بعد  ما عامل يف لليهود  سيجري ما ملسألة ينبغي
ألن بل فحسُب، وإشفاقنا معذًبا يستحق عطفنا شعًبا ألن ليس مجيًعا،
أوصال تقطيع  النازيون يعتزم باحلل.. عالقة  حًرصا حضارتنا لنوعية
عىل مصممون أهنم  غري أقنان،  إىل أخرى  شعوب وحتويل البولونيني

http://www.al-maktabeh.com



256
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

يكن مل إذا وطن، امتالك من لليهود بد ال اجلذور.. من استئصال اليهود
الغربية الديمقراطيات يف اهلجرة كرًما قوانني أكثر فألن آخر، سبب ألي
مالذ يمكنهم عىل بالعثور اليهود املطرودين من أوُربَّة لن تسمح جلميع
إنشاء فرصة لليهود تتاح يسوده التسامح.. أن مستقبل نحو التطلع من
الربيطانية اإلمرباطورية إطار يف اخلاصة لسيادهتم خاضع حقيقي وطن
الديمقراطيني البلدين يف يؤمنونه الذي الدعم مدى عىل فقط يتوقف
إحلاق تم ما إذا قادرتني، ستكونان القوتني هاتني ألن العظيمني،
فاهليمنة الرضورية.. السياسية  الرتتيبات اختاذ عىل هبتلر، اهلزيمة
ستكون املحور، دحر حال يف تبقى، أن هلا التي يقدر األنغلوسكسونية
احلالية القيود إلغاء ومن لليهود، ِفَلْسِطْني ختصيص من يمكنها وضع يف

أخرى. العرب بطريقة ومن تعويض اهلجرة، عىل املفروضة

أفضل نيبور راينهولد يف وجدت الِصْهَيْونيَّة موقنة بأهنا الشؤون جلنة كانت
إزاء مستقبل وخماوفها بطرح هواجسها املتمثل هدفها لتحقيق املمكنة األدوات
ثمة أن نالحظ أن علينا والبحث. ومع ذلك َيَتَحتَّم النقاش ميدان عىل اليهود
عن فاضح نحٍو فيهام نيبور عىل ينحرف يف املقاالت األقل عىل اثنني مكانني
‹نيشن› مقاالت عن دافعت اللجنة أن الرسمية، مع الِصْهَيْونيَّة النظر وجهة

بعَده. وسنواٍت طويلًة آنذاك
أن: برصاحة إىل نيبور أشار أوًال،

'أي من خالية مطالبهم إبقاَء إرصارهم يف واقعيني غري الصهاينة القادة
ِفَلْسِطْني أكسبت اليهودية اهلجرة ألن العرب السكان إىل بالنسبة عدل'
تقييد يعد أن شعب أي توقع األمور الباطلة من اقتصادية جديدة. إنه قوة
الفوائد األخرى عن النظر برصف 'عادًال'، تقليدية حيازة عىل سيادته
أن ممكن، وهو للحل، ينبغي يتمخض عنها.. أن التقييَد هذا يمكن التي
وشاملة تسوية عامة جزًءا من جعله تم ما العرب إذا مقبوًال من يكون
جيوز وال األدنى، والرشق املتوسط األبيض البحر عامل قضايا ملجمل
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السياسة نجحت ما إذا الطويل املدى للعرب عىل ظاملًا يكون أن للحل
العامل تعزيز يف أيًضا نفسها اليهودي الوطن أقامت التي 'اإلمربيالية'

وتوحيده. العريب

وجهة يّتبع من الرسميني الصهاينة صفوف بني الوقت ذلك يف  يكن مل 
ِفَلْسِطْني. اليهود يف وجوَد عانوا املطاف، كانوا، آخر العرب إنَّ القائلة: النظر
تلك يف للِصْهَيْونية الصديقة املسيحيَّة اجلامعات أكثريُة تبّنته أيًضا موقٌف وهو
يميز ومما روزفلت. عىل إدارة قبضته حمكًام األقل، عىل هنيهًة بدا، وقد األيام،
يكن مل القضايا هذه  يغفل  تصور أي إنَّ القول: يف دأب أنه نيبور راينهولد
اآلثار عىل اإلطراء أحكام إصدار يف تعّجلوا ِصْهَيْون أصدقاء وإّن ممكًنا، 

ِفَلْسِطْني. يف اليهوديني واالستثامر للهجرة اللطيفة اإلجيابية
الِفَلْسِطْينية الشكاوى صحة ملدى الصهاينة صفوف بني املعارضة كانت إذا
من األخرية الفقرة نيبور يف أثارها ثانية لقضية معارضة فإن أّي نادرة، العربية
قضية قدسية هي هذه كانت لقد عقوًدا. بل سنواٍت، قّط تسمع الثاين مل املقال

اليهود. دولة موقع
يؤمنون ال حد سواء عىل وأميني هيوًدا هناك أن يالحظ ختاًما ينبغي أن
أهنم مع هيودًيا، وطًنا  تصبح ألن ومرغوبة مالئمة بؤرة ِفَلْسِطْني بأن 
ما بعد، ليس هناك، أن هؤالء يزعم ما. إجياد وطن برضورة مقتنعون
دون مستقل  اقتصادي بوجود االحتفاظ عىل ِفَلْسِطْني قدرة إىل يشري
اليهود لدى التعاونية الزراعية املرشوعات وأن  الدعم، من أشكال 
احلجم صعيد  عىل ليس ولكن  نوعًيا لالهتامم إثارهتا عىل ليست، 
لالقتصاد راسخة زراعية توفري قاعدة يف أمل أي عىل منطوية واملساحة،
املستمر التدخل  يستدعي  أن العريب العامل  عداء شأن من وأن القومي،
املاليني إعالة  عىل قادرة غري  ِفَلْسِطْني موارد وأن إمربيالية، ألسلحة
استخدام إىل  النزوع وأن هناك،  توطينهم يف الصهاينة يأمل الذين من
هيودية مدنية طبقة خلق أخرى إىل مرة يفيض قد العربية الزراعية العاملة
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أهنا، غري االنتقادات.. هذه مثل صحة مدى معرفة الصعب من جامدة.
األطروحة يف التأثري عن كلًيا، ستبقى عاجزة صحتها تأكدت ولو حتى
تطرح أن ببساطة شأهنا  من وطن. إىل  بحاجة اليهود  إنَّ تقول: التي
أن يكون املستبعد من إضافية. أو خمتلفة  منطقة اختيار وجوب مسألة

ممكًنا. أمًرا يف أوُربَّة كهذا موقع عىل العثور وجوب

ة الِصْهَيْونيَّ نيبور راينهولد مواالة طبيعة ( 7 . 3 . 3

بفكرة «بؤرة» واحدًة، حلظًة ولو القبول، قادًرا عىل نيبور راينهولد يكون أن
أخرىللوطن اليهودي،يميطاللثامعنحقيقةأنوالءهللِصْهَيْونيةمليكنمستنًدا
إىلالنزعةاإلعاديةاملسيحيَّة.فأصلهذاالوالء كانباألحرىمتمّثًالبمحبةراسخة

لليهودية،مستمدة، بدورها، منالتجربة الشخصية والفلسفةالدينية.
فتوته يف اطلع أنه عن الذاتية سريته من مقتطفات يف نيبور  يتحدث
ثم اليهودية. النمطية» النامذج «قوة عىل املتحدة  الواليات غريب وسط يف
معينة بجملة لتزوده الرشد سن بلوغ بعد اليهود مع الالحقة جاءت تعامالته
عن اكتشافه تكلم الحقة، سنوات ويف خمتلف. طابع ذات حقائق معممة من

ديرتويت: هيود حياة
تفوق املدنية األهلية للفضيلة اليهودية القابلية أن املرء زعم إذا
القابلية عىل  قائم الزعم  هذا فإن املسيحيني، لدى  نظريهتا األغلب يف
فائًقا يكون ما غالًبا الذي للجامعة النقدي لإلخالص اليهودية
النموذجية اخلريية الطيبة أو األمية اجلامعة لدى تقليدية األكثَر الوالءاِت
سيايس نشاط بسنوات حكمي يصطبغ قد املسيحي. رجل األعامل لدى
قومية نزعة حتّدي مسألَة املسألُة أكانت وسواٌء الوسط. يسار تيار يف
لفئات التقليدية الليربالية املواقف تعديل مسألَة كانت أم انعزالية،
طبقتهم حتامل من حترًرا أكثر كانوا اليهود أغنياء فإن األعامل، رجال

األعامل املسيحيني. رجال مع باملقابلة
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االجتامعية. السياسة عىل أحكامهم يف التمييز أسلوب يعتمدون كانوا
فوق اجلامعية التي تسمو املرشوعات دعم يف سخاء أكثر كانوا عادة كام

بعينها(11). جلامعة الوالءات

غالًبا اجلاد املتدين  النمط من املسيحيني فإن يفعلوا،  مل أم اعرتفوا سواء
ما إىل هناك االهتداء يف األمل  خالل من واليهودية اليهود إىل ينجذبون ما
إليها االهتداء تعلموا أن هلم سبق التي والتوقعات الوعود مجلة عن يعرب
االجتامعي يف العمل أو الصالة، يف أو املسيحيَّة، الشخصية يف الكنيسة، أو يف
شديدة وجدوها باألحرى أو عليها، العثور يف أخفقوا والتي املسيحي،
جديرة غري جعلها ما وهذا واملحتقرة املهملة الشخصية نفايات يف التشابك
املسيحّي فالفردّي القصة. رومانيس هلذه ُبعد ثمة، بعبارة أخرى، باالمتالك.
العظيم الربزخ من عىل الطرف اآلخر واقًفا نيبور يصوره الذي عديم الروح
(كاريكاتورية) صورة إال ليس اجتامعًيا احلساس اليهودي عن يفصله الذي
واملامرسة العقيدة هي جماالت نموذًجا نمطًيا. كثرية إال شأن، وليس ذات غري
األخالق أستاذ نيبور راينهولد ارتياح عدم إىل تؤدي كانت التي املسيحيتني
الهوتية يف أجواء نشوئه ومع االحتادي بنيويورك. معهد الالهوت يف املسيحيَّة
كانت األنغليكانية. االزدراء للمسيحية شديد أضحى كنسية، بيئة ويف حمافظة
املزعجة القضية جاءت وبعدها البحثية، دراساهتا ضحالة يشء، كل قبل هناك
فضيحة يعّده ما ثمة كان وهذه تلك وفوق الشخصية، بالشهادة املتعلقة جًدا
غراهام بييل اسم ذكر شأن من كان الحقة سنوات ففي اإلحيائية. النزعة

رأسه. من يطري العقل أن (Billy Graham)
للوهلة الغريب، باحلسبان، فمن الهوت الطويل عامل نيبور باع أخذنا إذا
الديني البعد  إىل اإلشارة  من القليل القدر ذلك سوى يكون أال  األوىل،
التحق لقد «املثالية». وازدراءه «بواقعيته» اعتزازه هذا ويعكس للِصْهَيْونية.
أواخر بِفَلْسِطْني اليهودية للمطالبة  املسيحيني األنصار بركب نيبور راينهولد
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اليهود إبادة خطر عىل املنطوية الوشيكة املحرقة جعلت حني الثالثينيات،
رضورًيا أمًرا واستثنائية ملحة قضية بصفتها اليهود مستقبل مسألة معاجلة
دأبوا فقد الكتابيون احلْرفيون أما الطيبة. النيَّات ذوي الليرباليني إىل بالنسبة
ومستقبلهم وحارضهم اليهود فهم مايض يف ذلك، من النقيض عىل باستمرار،
النسبية» «العدالة حول الدائرة فاحلجج كلها. باملعاين استثنائًيا موضوًعا بصفته
املرشوعة باملخاوف أحاطت التي العذاب وآيات م) 1938) يف لقضية العرب
الكتابيني اَحلرفيني بنظر مل تكن، األدنى الرشق يف الربيطانية اإلمرباطورية لدى
العدالة عن مناقشات ليست أقل) من أيًضا Biblical) أكثر (ولكن literarists)
األرسة بني العالقة بمستقبل عالقة ذات عذاب آيات الكنعانيني أو إىل بالنسبة
الليرباليني أن نيبور لراينهولد بدا وقد واحلثيني. عرشة الثالثة املرصية امللكية
أن يف الكتابيَني احلرفيَني  ذلك)  غري نقول ال (كي فائقَني كانوا أمثاله من
أن العامل شأن  من أن ويف العدالة، بلغة َمُصوًغا كان الِصْهَيْونيَّة عن دفاعهم
وقائع رصاع خياطب دام ما أو ذاك، احلد هذا إىل اإلقناع، عىل قدرة أكثر جيده
عامل قدمه الذي الفردي الدفاع فإن وهكذا حالًيا. اجلاري العظمى القوى
القالب اللغوي يف يوضع ألن قابًال كان نيبور، الربوتستاين راينهولد الالهوت

دفاعهم. العلامنيون يف األصدقاء استخدمه نفسه الذي
العاملية التارخيية الظروف بفعل اليهود مستقبل قضية إىل انجراره بعد
اللحظة ملتطلبات وعًيا كامًال واعًيا اللحظة، تلك يف سادت التي االستثنائية
'النزعة لغة من الشديد وخوفه جزعه املفرط مع املسيحيَّة، األخالق ضوء يف
شعوًرا وايزمن من حاييم بكثري أقل نيبور راينهولد كان التقليدية. اإلعادية'
الرب أهداف عن حديث ثمة أي لغة النبوءة الكتابية. ليس استخدام يف باحلرية
تعليقاته. من أي يف بعده، وال م) 1948) عام قبل اليهود، ال إعادة خيص فيام
مع التحالف عن عزوفه إىل مستندة كانت (أكاديمًيا) الهوتًيا عاملًا فمصداقيته
الفلسفة مفردات قاموس استحضار يف راغًبا كان لقد اليمني الالهويت. أنصار
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يف ليدخلها (Dictionary of Christianity in America) املسيحيَّة األخالقية
أنه إال املعارصة، السياسية األحداث واملتبحرة عىل الصارمة تعليقاته  صلب
الكتابية اَحلرفية مع النزعة عىل التعاطف دالة إشارة أقل من شأن أنَّ يعتقد ظل
عن دفاًعا سوقه يمكن قيمة عىل ينطوي ما كل تكنيس إىل الفور تفيض عىل أن
اإلعادية النزعة يغازل ألن البّتَة مل يكن مّياًال فإن نيبور ومهام يكن الِصْهَيْونيَّة.
املنتمية الكثرية القوى تلك جمموع وجًها واحًدا من مل تكن إال التي املسيحيَّة،
منذ إليه بالنسبة واإلزعاج الفظاظة شديدة باتت التي الشعبية املسيحيَّة إىل

األكاديمي. البحث حياة الوعظ إىل منرب عن رحيله

8 ) تعقيب . 3 . 3

التالية: املسألة عن كارل فوس سألت (1990 م) عام هاتفي حديث يف
اليهود إعادة حضورك، عىل حقيقة أن يف علق، أن نيبور لراينهولد سبق هل
هل الكتابيون؟ اَحلْرفيون أخرى، بعد مرة هبا، تنبأ مسألة الدوام عىل كانت
م) وما 1948) عام يف حدث ما جراء نبوءهتم صحة تأكدت أولئك بأن سّلم
الضيق، بيشء من قال أن نيبور ُفس كارل وقد تذكر م)؟ 1967) يف عام جرى
بام تنبؤوا بأهنم التفكري يمكن «كيف االضطرارية، الدهشة من بقدر ولكن
به حيتفظ الذي النوع من دهشًة يبدو، ما عىل ذلك كان، أن غري حصل؟!».
البيانو أمام جيلس الذي التقني، «املغفل» (savant idiot) األبله العلم ملدعي 
الثالث فيها كان التي السنوات مجيع يعرف أو تعليم، دون  شوبان  ويعزف
مجع أرقام قادًرا عىل يكن مل يف التاريخ، وإن مخيس يوم مارس آذار/ شهر من

.! اثنني حّدين من مؤلفة
The Relations الغربية] احلضارة يف واليهود املسيحيني مقاله: ‹[عالقات يف

نيبور: يقول ‹of Christians and Jews in Western Civilization, 1958
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شعًبا بأن يؤمنون أهنم  بمعنى للِصْهَيْونية موالون املسيحيني من  كثري
اليهود مثل  االرتياح، بعدم نشعر أننا غري وطن، إىل بحاجة وطن بال
مسيحّية مزاعم استخدام جيري حني للِصْهَيْونية، املعادين املتدينني
التاريخ إن اخلاص..  الِفَلْسِطْيني الوطن يف اليهود حق عىل للربهنة

إرسائيل(12). لدولة االنبثاق املثري منها الغريبة. بالتخرجيات زاخر

قليلة املنشورة م)  1948) عام بعد إرسائيل إىل نيبور إشارات كانت
لريامها: عاش اللتني األزمة  حلظتي  عىل تقريًبا  كلًيا ومرتكزة ومتباعدة،
مسألة أما  م).  1967) عام الستة  األيام وحرب م)  1956) عام السويس
العامة العاملية خاضعة للنظرة تعليقاته، يف باتت، فقد أمريكا بإرسائيل اهتامم
قرائه قط بتذكري نيبور يقم م) مل 1948) عام الباردة. بعد احلرب أفرزهتا التي
وضع إىل أدت  التي التارخيية السريورات  يف استثنائي شئ  أي وجود عن
يتابع وهو بالرعب أصيب لقد املتحدة. األمم وبني  اخلريطة  عىل إرسائيل
هذه مفًرسا إرسائيل، يف األرثوذكسية لليهودية املستمرة السياسية األمهية
لعنة مع واألمريكية األوربية التجرية عن العامة املالحظات ضوء يف األمور

«األصولية».
باحلسبان، بقي عىل كلها راينهولد نيبور، بعد أخذ األمور فإن ذلك ومع
متناقًضا هذا يف كان  وقد إرسائيل. ومع الِصْهَيْونيَّة مع متميزة ود عالقة
األخرية السنوات ويف الربوتستانت. الليرباليني أكثرية مع متزايد نحٍو عىل
املوايل أي «للِفَلْسِطْينيني»، املوايل املوقف من االستياء شديد بات حياته من
املدرسة الربوتستانتية أصوات اختذته الذي النقدية الروح عن البعيد للعرب،
اعتمدته الذي  اخلط عىل خاص نحٍو عىل شديًدا  سخطه كان وقد الرئيسة،
كان هذا أن املفارقات  ومن كريسز›. آند ‹كريْسْتَينيتي أسسها: التي املجلة
مع «األصوليني» الصف نفسه يف أن نيبور وقف القضية، هذه خيص فيام يعني،
ليرباليي من الالهوت وعلامء  الكنيسة رجال  كتيبة جل مواجًها املحتقرين،
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فعلًيا دفعه أن  إال يطاق ال  الذي الظرف ذلك من كان وما الربوتستانت!
إذا هلام. واحتقاره و«األلفية» «املسيحّية» عىل الكالمي هجومه تصعيد باجتاه
استعادة يف الرب» «يد وجود إعالَن يّرصون  املزعجون الناس هؤالء كان 
والعراقية هيود املنايف املغربية جتميع يف أو مثًال، م) 1967) عام والسامرة هيودا
من غريبة» «خترجيات سوى يرى أال عىل ا مرص� بقي نيبور فإن  واليمنية،

التاريخ. اصطناع

املسيحي  فلسطني جملس ( 9 . 3 . 3
املسيحيَّة األمريكية) ِفلَْسِطْني و(جلنة

كان التي  ِفَلْسِطْني، أجل من املسيحي املجلس  بني االختالف يرشح
ِفَلْسِطْني (جلنة إن نيوَمن: قال إليها. منتسبني احلارضين من قليل غري  عدد
املراحل والسيام الِصْهَيْونيَّة، قضية بإبقاء األوىل بالدرجة األمريكية) «مهتمة
املجلس اهتامم سيكون حني يف اجلمهور» أنظار  أمام حية للقضية التارخيية 
الرأي وقادة الدين رجال كسب عىل منصًبا ِفَلْسِطْني  أجل من  املسيحي
بإقامة «ملتزمة املنظمة إن قال: اللجنة سياسة حدد بيان ثمة املسيحي.
بعد ما يف ِحْقَبة الشاملة التسوية مع باالرتباط ِفَلْسِطْني يف هيودي (كومنولث)
البلدان بدخول السامح للمنفيني اليهود باعتامد بإحلاح، «املطالبة، مع احلرب»،
كانت اللجنة مباَرشة». كسياسة وِفَلْسِطْني املتحدة الواليات فيها األخرى، بام
James) وجيمس لوثر آدامز ُفس وراينهولد نيبور كارل كًال من تضم التنفيذية
بولنغ ودانيِل  (Unitarian توحيدي/ دين ورجل (باحث (Luther Adams

فان وبيري ُألربايت ووليم (Paul Tillich) تيلليتش وبول .(13) (Daniel Poling)
وكارل وجّدية) نفوًذا صحفيي العرص أكثر Pierre) (أحد Van Paassen) باّسن
لندمن وإدَورد هوملز  هاينز جون والقس متميز) فلسفة (أستاذ فريدريش
.(14) (Walter Clay Lowdermilk) لودرِملك كيل ووالرت (Eduard Lindemann)
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إن تقع «ما قال: آتكنسن هنري الرئيس أن بعد فيام ُفس كارل استذكره ومما
ومُكنل وتيلليتش نيبور مثل يف قرطاسيتنا، الرجال عىل قائمة الربيطانيني أنظار
ويسمحوا ِفَلْسِطْني بوابات فتح إىل يسارعوا حتى وبولنغ، وشوملن وُألربايت
املسألة إن اللجنة. سنقوم بحل ذلك وبعد اليهود بالتدفق. الالجئني ألولئك

الدرجة من البساطة»(15). هذه عىل
أجل من  املسيحي املجلس أوراق  (ترويسة) يف الواردة األسامء  متثل
والوالءات الطائفية االنتامءات ملجمل جوهرية  قائمة الرسمية ِفَلْسِطْني
كان ربام األصويل. األنغليكاين/ الطرف إىل ليست ممتدة أهنا غري الالهوتية،
يوصفون ممن األيام يف تلك كان نيبور وتيللتيش حني 'حمافظة' يف األشد بولنغ
مرموًقا ونصًريا طائفي غري ليربالًيا فكان هوملز أما اجلدد'. 'باألرثوذكس 
الكتابيني مع احلرفيني الدائرة الرصاعات من ’modernist احلداثي/ للطرف '
توحيدًيا. التنفيذي، السكرتري ُفس، كارل كان العرشين. القرن عرشينيات يف
«عميق ذلك مع أنه غري ديني» ال طبيعي، بأنه «إنساين، فوس فيصفه أما لندمن
(املجلس أن الواضح من ذلك!). يعنيه قد النظر عامَّ (برصف مثلهم» التدين
الطرف مقاربة جتنب تعمد ونيبور، بتوجيه فوس ِفَلْسِطْني) أجل من املسيحي

من عامل الكنيسة. األنغليكاين إىل األصويل،
(املجلس برعاية والكتب الكراريس من الكثُري ظهر لذلك التالية األشهر يف
ُكتبت اجلامهريية، االجتامعات الكثري من عقد تم ِفَلْسِطْني) أجل من املسيحي
‹نيويورك صفحات كاملة يف وظهرت إعالنات الصحف، حمرري إىل الرسائل
مرموق دين رجل (3000) ُزَهاء كان م) 1946) عام حلول ومع تايمز›.
ِفَلْسِطْني). أجل  من املسيحي  (املجلس إىل منتسبني عاديني مسيحيني وقادة
رمزي، جزء عدا التمويل كله، األمريكية) فإن ِفَلْسِطْني (جلنة حال كانت وكام
هاتني دمج تم بعد  وفيام أخرى. وهيودية رسمية ِصْهَيْونية مصادر من جاء 
ِفَلْسِطْني) أجل من املسيحي و(املجلس األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة  املنظمتني
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American / املسيحيَّة األمريكية ِفَلْسِطْني (جلنة يف فرعيتني شعبتني بصفتهام
الرسمية أوراقهام (برتويستي) االحتفاظ مع (Christian Palestine Committee

ومكاتبهام.

ِفلَْسِطْني العاملية جلنة ( 10 . 3 . 3

1945) يف خريف تم، األول، املقام يف الِصْهَيْونيَّة األمريكية الرعاية حتت
Pro- Palestine لِفَلْسِطْني/ مؤيدة (جلان شبكة إقامة إطالق مسعى استهدف م)
أجل من (مؤمتر دويل يف العملية بدأت العامل. أرجاء  يف خمتلف (Committees

ممثلو قيل، كام حرضه، ( International Conference for Palestine/ ِفَلْسِطْني
الثاين/ ين تِْرشِ من األول والثاين يومي واشنطن يف وُعقد دولة، وعرشين مخس
(Committee World العاملية/ (اللجنة منشورات أن م). ومع نوفمرب (1945
والطاقة واملال الوقت من األسد حصة تبني أن الوثائق إىل األمر، فإن ال تشري
لوحظ حيث الالتينية، أمريكا يف التوغل أجل من العمل ملصلحة ذهبت
وعرشين بواحد متمتعة دولة «ثمة إحدى وعرشون التنفيذية اللجنة حمارض يف
أو البلدان هذه من كل حجم عن برصف النظر املتحدة، األمم يف منظمة صوًتا
املسألة اليهودية». عن حمزن للمعلومات «نقص ثمة أيًضا وحيث سكانه»، عدد
من كل يف العاملية للجنة  إعالمية عائدة مكاتب افتتاح تقرر  إمجايل وعىل نحٍو
مدعومة وجمهزة ومونتفيديو، وباريس سيتي ومكسيكو وتورنتو واشنطن ولندن

وواشطن. ولندن القدس يف العاملية الِصْهَيْونيَّة اإلعالم هيئات من مجيًعا
اللجنة خماطبة متت فقد َثمَّ ومن ماًال.  يكلف أن كله  هذا  شأن من

التأسيسية.
(املؤمتر تركيبة وثقة  باختصار  (Le Sourd) سورد  لو  الدكتور رشح
(World Conference for Palestine ِفَلْسِطْني/ أجل  من  العاملي
عاملي�ا. بالتفصيل  نبَأُه وذكرت اليهودّيُة،  الوكالُة  مّولته والذي املالية، 
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يضم الذي للطوارئ) األمريكي  الِصْهَيْوين (املجلس أن بني وقد
يمون الذي  هو املتحدة الواليات يف الِصْهَيْونيَّة املنظامت  من عدًدا
أرجاء يف اليهودية الوكالة  تنشط املسيحيَّة). األمريكية ِفَلْسِطْني (جلنة
آخر البلدان. خمتلف  يف الِصْهَيْونيَّة اجلامعات تنظيم وعاكفة عىل  العامل
قادرة املحلية الِصْهَيْونيَّة اجلامعات هذه تصبح  أن املتوقع من املطاف،
بلداهنا لِفَلْسِطْني يف املوالية اللجان تقوم هبا التي النشاطات متويل عىل
إىل البلدان تلك من القادمة الوفود  نفقات  تسديد وعىل املختلفة،
بات إنه قائًال:  رشحه سورد لو الدكتور [وتابع] الدولية.. اللقاءات
أّي عىل تنطوي املسيحيَّة) ال األمريكية ِفَلْسِطْني (جلنة عضوية أن مؤكًدا
حيثام تشجيعها ويتم يومًيا تصل  الطوعية والتربعات  مالية، التزامات
غري إىل املريح، بالنسبة غري من بأن عموًما االعرتاف ذلك.. وتم أمكن
شعور ساد وقد متويل عملهم. إليهم ويطلبوا اليهود إىل يأتوا اليهود، أن
يتعاونوا مع يف أن للصهاينة املحليني توعز الوكالة اليهودية أن عىل بأن

الشعب اليهودي. لقضية اليهود غري املؤيدين

يف اليهودية)  و(الوكالة العاملية) ِفَلْسِطْني (جلنة ضم مشرتك اجتامع يف
من جلان تعاون اعتامد (خطة تم م) 1945) الثاين/ نوفمرب ين من تِْرشِ الثامن
Committees Palestine-Pro World of operation-Co ِفَلْسِطْني العاملية/ أجل
أورد من السيدة كًال ضمت اهليئة وقد هيئة تنفيذية. وانتخاب (of Paln The

غابرييل الشيوخ جملس وعضو (بريطانَيا) (Mrs. Orde Wingate) واينغيث 
من والكثري (تشييل) (Senator Gabriel Gonzales Videla) فيديال غونزاليس 
الالتينية. وأمريكا أوُربَّة من املرموقني  املسيحيني واألدب السياسة  رجال 
لويس فيهم بمن حارضة كلها  اليهودية للوكالة العليا القيادة  كانت عملًيا
Meyer) فايزغال وَمَري غولدمن  ناحوم والدكتور  (Louis Lipsky) ليبسكي 
Reuven) زاسالين (Epstein Eliahu) وروفن وإيلياهو إيبشتاين (W. Weisgal

ناحوم تعهد نيوَمن بالطبع. Arthur) وإمانويل Lourie) لوري وآرثر (Zaslani
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خمتلف لعمل الكامل التمويل بضامن اليهودية،  الوكالة باسم غولدمن،
سري الشيوخ جملس عضو انتخاب ثم م)   1946) مايو أيار/ ويف اللجان.
جملس وكان عضو رئيًسا، الكندي (Sir Ellsworth Flavelle) فالفيل إللسِورث
بام العاملية ِفَلْسِطْني جلنة  التزمت الرئيس. نواب أحد فاغنر روبرت الشيوخ

ييل:
للوطن الداعمة لِفَلْسِطْني، املوالية اللجان خمتلف فعاليات 1) تنسيق

ِفَلْسِطْني. يف اليهودي و(الكومنولث) القومي
فيام املسيحي للعامل  املستثار الوجدان عن  فاعلية أكثر لتعبري التخطيط (2

اليهودي. األمن حتقيق عن مسؤوليته خيص
الذين ليهود أوُربَّة املأساوية املعاناة عىل للتنبه البرش عقول يقظة تشجيع (3

زالوا يتعرضون لالضطهاد. ما
ِفَلْسِطْني قانونًيا بتحويل بني دول العامل الذكي واملدروس االهتامم 4) تعزيز

القومي لليهود. الوطن إىل وعملًيا
(كومنولًثا) هيودًيا ِفَلْسِطْني جعل إىل الرامية الِصْهَيْونيَّة األهداف 5) دعم
املسألة حل عوامل  من عنه االستغناء يمكن ال وعامًال ديمقراطًيا

الدائم. السالم وإقامة الديمقراطية توسيع مع العاملية، اليهودية
والربامج واآلداب واخلطباء األفكار صعيد عىل التبادل نوع من رعاية (6
واعتامد الوحدة من أكرب قدر بلوغ يف سبيل بني اللجان املوالية لِفَلْسِطْني

التعليم. ميدان يف فاعلية أكثر تدابري

أجل من العاملية  اللجنة املسيحيَّة/ األمريكية ِفَلْسِطْني (جلنة شكل شهد
األمريكي الِصْهَيْوين (املجلس قيادة  نجاح جراء ملحوًظا  صعوًدا  ِفَلْسِطْني)
Summer) ولز  سوّمر اخلارجية لوزير السابق النائب جتنيد  يف للطوارئ)
ملصلحة كسبه جرى لقد  ِمريالند. يف املجلس لفرع رئيًسا وتعيينه (Welles

ولز كان الربيطانيني جانب من شائنة سياسة بدا فعل ملا الِصْهَيْونيَّة كرّد القضية
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يف النقاش مسامهته ومتثلت كثريًة. سنواٍت الروزفلتية اإلدارة داخل من يتابعها
‹[ال عنوان حتت م) 1948) عام صدر  حيوية مفعم  بكتاب ِفَلْسِطْني حول
العلنية من الترصحيات أطلق الكثري وقد ‹We Need Not Fail نخفق] أن جيوز
األمريكية ِفَلْسِطْني (جلنة برعاية كانت التي النشاطات من الكثري يف شارك كام
من أمهية أكثر هو ما ولعل أجل ِفَلْسِطْني). من (املجلس العاملي أو املسيحيَّة)
لشخصيات حماوًرا وظفته إذ كثًريا نجحت اليهودية الوكالة أن ذلك، كل

املتحدة(16). األمم إىل الواليات املتحدة وفد ويف اخلارجية وزارة حاسمة يف
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احلرب سنوات ِفلَْسِطْني يف قضية ( 1 . 4

1942 - 1945 م ) ) ِدالنو روزفلت والصهاينة ْفَرنكلِن ( 1 . 1 . 4

بذلتها التي والنشيطة اخلالقة املساعي  من الكثري وصف  عىل أتينا لقد
املجلس خالل من األول املقام يف العاملة األمريكية،  الِصْهَيْونيَّة القيادة
وتعبئته املسيحي الوجدان حشد هبدف للطوارئ، األمريكي الِصْهَيْوين
التي األسباب مجيع متلك القيادة هذه وكانت الِصْهَيْونيَّة. القضية ملصلحة

املرجوة. الثامر ستعطي بأهنا وموقنة بتلك املساعي فخورة جتعلها
بكثري ثقة أقل ذلك، مع كانوا، أن الصهاينة األوُرّبيني والِفَلْسِطْينيني غري
إىل املقدم تقريره ففي واجلهود. املساعي بقيمة هذه األمريكيني نظرائهم من
مويش شكا م) 1942) عام املتحدة للواليات زيارته يف أثناء اليهودية الوكالة
محاسة ونقص  مقسمة، وقيادة إدارية  فوىض من (Moshe Shertok) رشتوك
أّن أخربكم وأنا «فإنني حزين َثمَّ ومن الِصْهَيْونيَّة، منظمة أمريكا صفوف يف
أن األسى عىل يبعث ومما أمريكا قليلون. هيود بني احلركة الِصْهَيْونيَّة مؤيدي
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اجلريان، رؤوس يف يدور بام اإليامن يف يبالغون أمريكي هيودي مخسة ماليني
الالحمدود للحركة والدعم بشعبهم املفتوح الرتحيب شأن من بأن ويشعرون
كذلك للسامية»(1). املعادية  األعامل ضحايا جعلهم إىل يؤديا أن الِصْهَيْونيَّة
مّياًال كان أنه غري األمريكيني، للقادة متدنية درجات وايزمن حاييم أعطى 
املجلس الِصْهَيْوين قادة يكن نوعية مل املطاف، آخر حًقا، ما هيم يؤمن بأن ألن
املغازلة بل  العام، الرأي تعبئة إىل الرامية مساعيهم وال للطوارئ  األمريكي
اجتامع أمام تقريره فإن َثمَّ ومن داخلها. من األمريكية لإلدراة الناجحة
كان م) 1943) يوليو متوز/ من اخلامس يف بلندن التنفيذي الِصْهَيْوين املجلس

اإلجيابية: أكرب من بقدر مّتصًفا
آالف مثًال، ستة هناك، كان كثريون. ممتازون أناس بالطبع، ثمة، كان
وبينهم الكاتبة، اآللة ضاربو حتى مورغنتاو من اإلدارة، يف هيودي
حوله مجع قد (Mr. Sieff) ِسْيف السيد كان املتألقني. الشباب بعض
ألن ومستعدين جاهزين كانوا ممن واشنطن.. يف الناس من عدًدا
يف التعاطف الغامض من قليل غري قدر ثمة كان هو ممكن.. ما كل يفعلوا
األسامء من طويلة قائمة حشد عىل الدوام قادرين واشنطن. كانوا عىل
أمريكا، خارج الدهشة يبعث عىل أمر قد هيودية، وهو قضية ملصلحة أّي
الرئيس عىل معلًقا كله األمر كان القليل.. إال احلقيقة يف يعن ولكنه مل

املباَرشة»(2). األبيض البيت بطانة وعىل

األمور من املرحلة هذه يف  روزفلت بْفَرنكِلن وايزمن حاييم ثقة  بدت
ْفَرنكِلن ملقابلة األوىل َة املرَّ وايزمن ُجلب  وايز. ستيفن لدى لنظريهتا مكافئة
القضية طرح فرصة له توافرت حني م) 1940) ُشَباط/ فرباير يف  روزفلت
الصادرة أسئلة الرئيس املتبحرة اإلجابات خصوًصا عن وتقديم الِصْهَيْونيَّة،
كله األمر كان لِفَلْسِطْني. «االستيعابية» اإلمكانيات حول جيد اطالع عن
دعي أن األخري لبث وما بعد. فيام وايزمن لسان عىل جاء  كام متاًما «نظرًيا» 
من األوىل،  بالدرجة لتمكينه، م) 1942) يوليو متوز/ يف ثانية مقابلة إىل
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وايزمن اتبع املناسبة تلك ويف العلمي. لعمله العسكرية االتباعات رشح
لندن) يف املتحدة الواليات (سفري (Mr. Winant) ِوَنْنت السيد نصيحة 
تلك يف النجاح» من أكرب بقدر الِصْهَيْونيَّة «خدمة القضية عىل بقدرته املتمثلة
وثمة املطاط». «مشكلة عن واالنحراف االستطراد االلتزام بعدم عرب املناسبة
ْفَرنكِلن اتفق املناسبة تلك م). يف 1943) َحِزْيَران/ يونيو يف تم ثالث اجتامع
ِفَلْسِطْني برسعة، مستقبل حول مؤمتر عقد وجوب عىل وايزمن مع روزفلت
خطة صياغة فيه تتم مجيًعا، والعرب اليهود والزعامء األول وترشتشل حيرضه
األخري) تعبري (حسب وايزمن بإبالغ روزفلت ْفَرنكِلن قام ِفَلْسِطْني. ملستقبل
خارجية وزارة أّن نعلم أننا غري للرشاء». قابلون العرب، حسب اعتقاده، «بأن
عىل الربيطانية اخلارجية وزارة مع عاكفة نفسه الوقت يف كانت  روزفلت
أي إعالن تأجيل الطرفني اعتزام حول مشرتك أمريكي إنغليزي إعداد بالغ
وايزمن غادر للحرب.  الناجح اإلهناء بعد ما  إىل ِفَلْسِطْني بشأن اللتزاماهتام
ومن األول» الصف بساسة مرتبطة مل تكن «مصاعبنا بأن موقًنا اللقاءات تلك
واخلفية» املراوغة العنيدة، «املعارضة النهاية يف ستغلب سلطة الرئيس َثمَّ فإن

اخلارجية(3). وزارة يف موجودة أهنا يعلم التي
مؤكًدا ويقرر مذكراته  يف وايزمن  يلمح كام بالتأكيد، صحيًحا يكن مل
يكونوا مل األمريكيني  الصهاينة أن األيام، تلك  يف ومالحظاته رسائله يف
األمريكي الِصْهَيْوين املجلس فرسميو الداخل. من الصالت قيمة يدركون
الذين الرجال إبقاء عىل  احلرص شديدي  كانوا  نيوَمن،  سيَّام وال للطوارئ، 
أثامن تسديد  بعد تعلموا، قد كانوا  ودودين، ولكنهم حًرصا وايزمن ذكرهم
يكن مؤهًال الداخل، مل يف الطيبة النيَّات من كبًريا كان قدر مهام أي أن باهظة،
وتلمس ترى  الداخلية العنارص جعل إمكانية تتوافر مل  ما الغرض لتحقيق
حني يف وهكذا، يريدونه. الصهاينة كان ما يريد كان األمريكي اجلمهور أن
الشعب ملصلحة الداخل من جهودها  لتنسيق  جتتمع  سيف) (مجاعة  كانت
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(خالل وايزمن وحاييم وايز ستيفن كان حني ويف اليهودي، والوطن اليهودي
الدولة وإقامة  م 1939 عام بني املتحدة للواليات املطولة الكثرية زياراته
ورئيس اخلارجية  لوزير  احلسنة النيَّات أوتار عىل  يعزفان م)  1948 عام يف 
يف بحكمة، للطوارئ) األمريكي الِصْهَيْوين (املجلس دأبت قيادة اجلمهورية،
تعطيل يتم كان ما مؤيًدا. كثًريا العام الرأي سبيل إبقاء أفضل جهودها يف بذل
بشأن وايز وستيفن وايزمن عنه عّرب الذي االلتزام جراء وإعاقتها املساعي هذه
العمل ملصلحة عىل األقدر هم األول» الصف «ساسة إنَّ تقول: التي الفكرة
َناَمج الَربْ إثارة طريق عن  أذهاهنم تشتيت عدم رشط الِصْهَيْونيَّة، القضية

اجلامهريي. الصعيد عىل الِصْهَيْوين
السياسية االسرتاتيجية  تطور قصة  يف الكربى االنعطاف  نقطة جاءت 
بِلتمور فندق يف املعقود  االستثنائي  الِصْهَيْوين املؤمتر مع هذه الِصْهَيْونيَّة
مالت املؤمتر هذا  أعامل  وخالل م). 1942) مايو أيار/ شهر يف بنيويورك 
اجلهود أقىص بذل نصريي ِسلفر، ِهلل وأبا غوريون بن ملصلحة الكفة
الوطن إقامة إىل فوًرا للمبادرة  دعًام السلطة مواقع خارج العام الرأي  حلشد 

اليهودي. (الكومنولث)
حتالف يف متناقضة من ذلك، أكثر مل نقل إذا بدت، كثرية أشياء كانت ثمة
حاخام ِسلَفر، ِهلل فأبا األمريكية.  الِصْهَيْونيَّة احلركة داخل اجلديد القوى
يف وفاته م) حتى 1917) عام منذ جًدا واملزدهر جًدا كليفلند الليربايل معبد
اليهود كان معظم يف حني اجلديدة، للصفقة متحّمًسا يكن م) مل عام (1963
مجهورًيا يكن مل ِسلَفر فإن ذلك ومع التأكيد. بكل معها األمريكيني متعاطفني
م) 1920) عام منذ الرئاسية االنتخابات يف منح صوته احلقيقة ففي ملتزًما،
وْفَرنكِلن ْسِمث فوليت وأللفِرد ال وروبرت توَمس نورَمن كل من ملصلحة
السياسية صالته أن غري م). و(1940 م) 1936) يف عامي ِدالنو روزفلت
جملس عضو خصوًصا مجهوريني، مع كانت الراهن، الوقت يف األنشط،
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السياسيني الصهاينة أكثر أصدقاء (أحد (Robert Taft) تافت روبرت الشيوخ
مرشحا Thomas) ومها Dewey) نيويورك توَمس ديوي وحاكم والية راًدا) اطِّ
مع وانسجاًما م). 1944) عام انتخابات يف للرئاسة احتامًال األقوى احلزب
الشارع طريف عىل نشاطاهتم برتكيز الرسميون قام الصهاينة ِسلَفر اسرتاتيجية
الرئاسية االنتخابات وخالل  التمهيدية م) 1942) انتخابات يف السيايس
انتهت «لقد يقول: شعاًرا ِسلَفر أعلن  التاريخ  ذلك ومنذ م). 1944) لعام
«لقد أكثر وقاحة وبعبارة الصاخبة» الدبلوماسية وبدأت اهلادئة، الدبلوماسية

الَبالطات»(5). هيود عرص فات
ِسلفر ِهلل أبا يمقتان بعده، من ترومان وَهِري روزفلت ْفَرنكِلن كان
اليهودي ناطًقا باسم الشعب صوًتا الرسمية أنه كان، بصفته صحيح بعمق.
عىل قادرين كانا أهنام أيًضا صحيح أنه غري جذاب، غري شخًصا املعذب،
األعمق السبب لذلك. لعل اضُطّرا ما إذا غري حمببني أشخاص مع التعايش
ِسلَفر قيام إزاء الديمقراطيان الرئيسان  به شعر  الذي باالستياء متمثًال  كان

الشارع. من اآلخر الطرف نحو اليهود الناخبني بدفع
وايزمن فقد حاييم أما بمطالبنا». التسليم عىل الرئيس «سنجرب ِسلَفر: أعلن
رايته حامل موقف اجلديد ومن السيايس اخلط هذا من األقوى االستثناء كان
وايزمن، وحاييم وايز ستيفن لبث كليفلند). وما (مفتي اسم عليه أطلق الذي
أوائل الِصْهَيْونيَّة الداخلية للحركة الرصاعات التنظيمية يف اللدودان اخلصامن
والقضايا األشخاص بشأن  أحكامهام معظم  عىل  اتفقا أن  الثالثينيات، عقد
بالوكالة حتكمه فقدان موشًكا عىل كان وايزمن مصادفًة أن يكن ومل والفرص.
الِصْهَيْوين (املجلس سيطرته عىل يفقد وايز فيه الذي كان الوقت يف اليهودية
عىل ووايز ِسلَفر أقدم حني الفوىض من حلظة فبعد للطوارئ).  األمريكي
(املجلس كان االستقالة، وعىل وأعنفها العبارات اآلخر بأقسى منهام كل إدانة
ِسلَفر بني مهلهل تقاسم سلطة قد صاغ اتفاق األمريكي للطوارئ) الِصْهَيْوين
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م). 1946) عام حتى كلها الفرتة هذه خالل متقّطع نحٍو نافًذا عىل ظل ووايز
باحلاجة كان مدفوًعا فوايز املرشقة. ساعة الِصْهَيْونيَّة األمريكية هذه تكن مل
واليهود العاملية الِصْهَيْونيَّة للمنظمة الربهنة عرب السياسية حياته تسويغ إىل
غري البيت األبيض، إىل املوصلة باملفاتيح شخصًيا يمسك كان أنه عموًما عىل
امتالك بوقاحة أن يؤكدون باتوا أصدقائه أقرب كانوا أن هلم سبق صهاينة أن
كان، وايز وأن القضية، إىل بالنسبة  خري أي  عىل ينطِو مل  املفاتيح تلك مثل
لتدابري وتوضيًحا  استغالله. فرصة روزفلت ْفَرنكِلن حلكومة أتاح عملًيا،
الِصْهَيْوين الوفد إىل اجتامعه قصة عىل  االطالع يمكننا روزفلت،  ْفَرنكِلن
مارس آذار/ شهر من التاسع يف ووايز ِسلَفر احلاخام  من  املؤلف  الرسمي

البيان: ومما قيل يف االجتامع، بعد بيان بإصدار ووايز ِسلَفر قام م). 1944)
يسبق مل األمريكية احلكومة إن  نقول: بأن اجلمهورية  رئيس لنا َخوَّ
ورئيس م). 1939) لعام األبيض الكتاب عىل وافقت أن  البّتَة هلا
الالجئني أمام مفتوحة اليوم ِفَلْسِطْني أبواب  ألن  سعيد اجلمهورية
التوصل لدى تكون، سوف الكاملة العدالة وألن [كذا!] اليهود 
إىل يسعون  الذين  أولئك نصيب من املستقبلية، القرارات اختاذ إىل
شديدي األمريكي حكومتنا وشعبنا  دام ما هيودي،  قومي وطن إقامة
للمعاناة نظًرا مىض، أي وقت من أكثر اليوم كذلك ومها التعاطف معه،
املرشدين»(6). اليهود الالجئني اآلالف من مئاُت يكابُدها التي املأساوية

رئيس اجلمهورية نائب سجل يف اليوم التايل عقد وزاري اجتامع أعقاب ويف
والِفَلْسِطْينية: اليهودية القضيتني حول (Wallace) نقاًشا َولَّس

وايز ستيفن أن  كيف عن.. احلديث يف اليشء  بعض  الرئيس  أطنب
قائًال: وقوة بعنف بمهامجتهام بدأ وكيف لرؤيته، ِسلَفر جاءا واحلاخام
األرواح من اآلالف مئات فقدان عن  مسؤولني  تكونا أن تريدان هل
عىل كالمه الرئيس واصل ؟. [كذا] مقدس جهاد إطالق تريدان ؟ هل
العرب عن الصادرة اهلجامت أخطار حول حديثه مقتبًسا النحو، هذا
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طرحت حني االثنني يوم اعتمده  الذي نفسه اخلط  إنه  الغاضبني.
الليلة السابقة يف مطوًال حّدثني ِسلَفر ألن علمت فقد ومع ذلك املسألة.
حتقيق نحو بالتأكيد، موجًها، كان الرئيس حديث من الرئيس اجلزء أن
اتفاًقا معهام كان متفًقا بأنه [الرئيس] وايز وِسلَفر من كل إقناع هدف
من التوقيت.. بمشكلة متمثلة كانت  الوحيدة  املشكلة وبأن كامًال
اجلهة وجيّذف هذه إىل ينظر فهو ماهر. بحار اجلمهورية أن رئيس املؤكد

بأعىل درجات املهارة»(7). املعاكسة اجلهة يفيض إىل بام

كانتسنواتطويلةمن التعامل معاإلدارةومعشخصْفَرنكِلن روزفلتقد
أحلقتأرضاًرا كبريةبالتامسك األخالقيواملعنويلدىالصهاينةاألمريكيني.

الرئيس سياسات مجلة فوق حائمة كانت  حًقا  قاتلة استفهام إشارة ثمة
صيف ففي وحياته. إدارته من األخرية  السنة خالل ونشاطاته روزفلت
عرب فاغنر/تافت، قرار بوضع عملًيا أقّرا احلزبني مؤمترا كان  م) 1944)
محلته، أثناء يف روزفلت، ْفَرنكِلن  وقام ِفَلْسِطْني. يف اليهود دولة فكرة تأييد
ولكن الِفَلْسِطْيني، للبند العلني التأييد بإعالن اخلارجية، وزارة رعب مع
برضورة املتمثل خطها السابق إىل عادت أن االنتخابات، بعد لبثت، ما اإلدارة
العمل من فكرة القلب أعامق من كان يؤيد الرئيس أّن مع القضية، هذه ترك
إمكانيات ملجمل عامة القيام بمراجعة حني إىل تنتظر اليهود، دولة قيام أجل
كان قريًبا. املتوقع احللفاء انتصار  تتبع أن من بد  ال مراجعة احلرب، بعد ما
قرار بنقل تطالبوين ال بحكمتي!  «ثقوا  عملًيا:  للصهاينة  يقول روزفلت
عىل يعلن أن عليه إن لترشتشل: أقول بأن يلزمني الكونغرس، عن  صادر
القوى مؤمتر إىل املحدودة، غري اليهود هجرة أمام مفتوحة ِفَلْسِطْني أن الفور
رأي ترشتشل أسمع أوًال يالطا). دعوين مؤمتر كان أنه تبني (الذي العظمى 
مع منسجًام حل يكون إىل التوصل يف سبيل مًعا وسوف نعمل ِفَلْسِطْني، عن
مد يمكن ال تعهًدا بصفته كله العامل بعد ذلك إىل التفكري الِصْهَيْوين، سنعلنه

العظمى». القوى جانب من له اجلسور
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العالقات جلنة قدمت بصمت،  الرسمية الِصْهَيْونيَّة القيادة إذعان ومع
من عرش احلادي بتاريخ فاغنر/تافت قرار مرشوع الشيوخ جملس يف اخلارجية

الحًقا. اجلميع لدى الندم أثار أمر وهو م) 1944) كانون األول

األشهر األخرية  يف اليهودية ) املسألة 2 . 1 . 4
ْفَرنكلِن روزفلت رئاسة من  

األول ففي مصريي. منعطف يف نفسها األمريكية الِصْهَيْونيَّة وجدت
إىل تقريره روزفلت ْفَرنكِلن  قدم حني م)  1945) عام مارس آذار/ من 
نبأ عىل العامل، باقي ومعهم والصهاينة، وايز اطلع يالطا، مؤمتر عن الكونغرس
له يرد مل الكربى، املرة البحريات عىل سعود وابن الرسي بني الرئيس رسي لقاء
أصيب والصهاينة. مع وايز السابقة روزفلت اجتامعات ْفَرنكِلن من أي ذكر يف
عن املزيد كله: «رصت أعرف يقول أمام العامل سمعوه حني اجلميع بالرعب،
ابن مع احلديث عرب اليهودية، املشكلة اإلسالمية، املشكلة كلها، املشكلة تلك
من العرشات تبادل عرب  أن أعرفه أستطيع مما كنت أكثر دقائق، مخَس سعود
وإزالة اللوح مسح املأل عىل أمام عازًما اللحظة، تلك يف كان، لو الرسائل» كام
كان دماغه.  لغسل بذلت التي  املضنية اجلهود من  السنوات تلك مجيع  آثار
رحل أن بعد عليه، متعيًنا بات قال) أنه بدا (أو للعامل روزفلت قال ْفَرنكِلن
جلوسه عند نتيجة جديد، من باألمر كله يفكر أن تقريًبا، مجيعهم أوُربَّة هيود
روزفلت ْفَرنكِلن كان ذلك وبعد ساعاٍت. بضَع العرب العامل طغاة أحد قدمي
ستيفن داعًيا لطمأنتهم الصهاينة مع الرسيع االتصال يف مهارة نموذجية أبدى
1945 م). حصل مارس آذار/ من عرش (السادس األبيض البيت إىل وايز
يف اخلرب جاء وقد صحفي. بترصيح يديل  أن عىل الرئيس موافقة عىل وايز

التايل: النحو تايمز› عىل ‹نيويورك
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حرة ِفَلْسِطْني قيام تأييد تأكيده اليوم روزفلت الرئيس أعاد :3/16
املجلس رئيس وايز  ستيفن الدكتور إىل اجتامعه بعد وديمقراطية،

للطوارئ. الِصْهَيْوين
أرباع الساعة، وصدر ثالثَة اجلمهورية رئيس إىل وايز الدكتور حتّدث
موقفي من أوضحت قال: الرئيس أن فيه جاء رسمي بالغ ذلك بعد
وسوف أغريه مل املوقف وذلك  أكتوبر. األول/ ين تِْرشِ يف الِصْهَيْونيَّة 
وايز الدكتور  إن يقال: وقت.. أقرب  يف  حتقيقه إىل السعي يف أستمر
اهليئة إىل تقديمه سيتم بالرئيس اجتامعه عن تقرير  إعداد عىل  عاكف

للطوارئ(8). األمريكي الِصْهَيْوين للمجلس التنفيذية

جلميع اإلبراق إىل سارع روزفلت حتى من الباب، وايز خرج إن ما ولكن
واحدة خطوة قدًما السري بعدم التزامه بدوره، إياها، العربية، مطمئًنا العواصم
رئيس إىل الربقيات، املوجهة هذه إحدى وتشكل كامل. نحٍو عىل إرشاكها دون
من األخرية املادة م) من َنْيَسان/ أبريل، (1945 عرش الثاين يف سورية، مجهورية
يف روزفلت لسياسة إدارة املوقوف املتحدة للواليات اخلارجية العالقات ‹[جملد
The volume of the Foreign Relations of the United States األوسط] الرشق

.(9)‹devoted to the Middle Eastern policy of the Roosevelt Administration

غري أجل إىل املعتمد النموذج هو شك دون ذلك لكان روزفلت، عاش لو
اجلميع صُرب يكون حتى تلك، إىل ثم هذه اجلهة التطمينات إىل إطالق مسمى،
املطاف. آخر نفوذها، َثمَّ ومن  مصداقيتها، املتحدة الواليات فقدان مع َنِفد،
يالطا اجتامعات عن الكونغرس أمام روزفلت ْفَرنكِلن خطاب أعقاب يف
كانوا الذين الرسميون األمريكيون، الصهاينة الكربى، انقسم والبحريات املرة
معسكرين. اعتقد إىل الفور عىل حتى اآلن، روزفلت إىل الوصول عىل قادرين
روزفلت إلقناع  املبذول املسعى أن الدامغة، واحلجج الدالئل  مع أحدمها،
القوة يوًما حيث من املتنامي الثاين، أما القديمة، يستأنف باألساليب جيب أن

http://www.al-maktabeh.com



280
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

اإلدارة مع التعامل من كامل عقد والثقة طوال اجلهد تبديد لعن فقد آخر، بعد
يف اليهود بإنصاف تطالب أكثر جرأة، اسرتاتيجية اعتامد إىل ودعا الديمقراطية،
النهائي حكمه كان الذي نيوَمن، إمانويل كان وقد األوسع. السياسية الساحة

املعسكر الثاين: هذا قادة أحد قاسًيا،
عن تكوينه، لالسامية الواضح الغياب مع اليهود من موقفه كان مهام
أيدي لشل فعاًال شيًئا يفعل مل  روزفلت أن يف شك  أي ثمة ليس
يشء، ال أو القليل، إال يفعل مل كام أوُربَّة، هيود إبادهتم  إبان النازيني
أو املتحدة، الواليات يف مالذ  عىل العثور  يف هتلر  ضحايا ملساعدة
احلركة [داخل  ِفَلْسِطْني.. يف اليهود الالجئني بقبول إنغلرتا إلقناع
هلتلر، لدوًدا وعدًوا اليهودي،  للشعب خملًصا صديًقا عّد الِصْهَيْونيَّة]
هيوُد عاَد النازية. أملانيا إزاَء نضاهلا يف العظمى لربيطانيا  أميًنا وحليًفا
أيًضا بصفته بل فحسُب، قضّيتهم أنه نصُري عىل إليه ينظرون ال أمريكا
تنامي ومع األمريكية. الشخصية يف نبيًال  كان ما لكل احلي التجسيد
وأصبح اليهودية، اجلامهري احرتام وعبادة لدى موضع صار الشعور هذا
يكن مل لقضيتنا املؤيد موقف روزفلت أدركت أن لقد جتديًفا.. انتقاده
املتورطة' غري 'الرأفة قضية  أو األفالطوين' 'احلب من نوع من أكثر 
بل التقليد.  عىل العيص بأسلوبه يصفه ِسلَفر ِهلل أبا  بات  ما حسب
من كبًريا  قدًرا  أرى  ورحت 'بالرأفة' أشك أصبحت شيًئا فشيًئا وقد
زمنية مرحلة يف املتحدة الواليات حكومة  رئاسة يتوىل أن  احلظ  سوء
اجلأش، رابط وسحر هائلة بصالحيات متمتع  رئيس  كهذه  حاسمة 
أجل من معنى عىل ينطوي أي يشء فعل عىل عدم  مصمًام بدا ولكنه

وقضيته. شعبنا

والدائم الكيل انشغاهلام هو املعسكرين هذين كان جيمع ما أن من املفارقات
مفاجئ. نحٍو عىل رحل أن لبث ما الذي بروزفلت
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والصهاينة ترومان َهِري ( 2 . 4

اليهودية واملسألة ترومان َهِري ( 1 . 2 . 4

بالضياع رئاسته، عن فرتة العامة الروايات يف معظم ترومان َهِري يوصف
التي املتضاربة املضادة  والِصْهَيْونيَّة الِصْهَيْونيَّة اآلراء فوىض واالرتباك جراء
يف كان، ترومان ولكن رئاسته، من األوىل يف األسابيع عىل نحٍو مفاجئ واجهته
يف كثًريا ِصْهَيْون، وفائًقا حول الدائرة النقاشات عىل االطالع جيد األمر، حقيقة
أكثر وهو الِصْهَيْوين، َناَمج للَربْ والءه كام ضمن روزفلت، ْفَرنكِلن هذا املضامر
نحٍو فعال عىل األوقات، من أي يف روزفلت نظريه لدى من يقاس بام ال صدًقا

م). 1941) عام قبل وناجح
للِصْهَيْونية املؤيد األسايس توجيهه تلقى ترومان أن إىل تشري قوية أدلة ثمة
التي األيام لويس ْبَرْنَدْيس. ففي القايض من أي: املمكنة، املراجع أفضل من
(Burton K. Wheeler) ويلر وبرتون ترومان الشيوخ جملس عضو فيها  كان
أن لبثت ما (التي احلديدية السكك متويل بشأن حتقيقاهتام إجراء عىل عاكفني
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إىل ماكس ترومان تعرف م) 1940 لعام للنقل ويلر/ترومان بقانون تتوجت
إىل بدوره عرفه الذي الفرعية، ويلر جلنة مستشار (Max Lowenthal) لوفنتال
باملسائل النشيط باهتاممه االحتفاظ يف دأب  الذي ْبَرْنَدْيس، لويس القايض
وبدور احلكومة املالية باملامرسات عالقة تكون ذات التي تلك خصوًصا العامة،
الترشيع الوشيك. ترومان عن من يعرف أن أراد االقتصاد، والذي توجيه يف
أن األخري وما لبث جيدة، عالقة عىل كانا وترومان ْبَرْنَدْيس أن الواضح من
رشف وهو ْبَرْنَدْيس، أرسة األسبوعية يف الشاي حلفالت منتظًام زائًرا أصبح
أن تثبت شهادة بمنزلة ألنه كان كثًريا، والترشيع القانون رجال لعاب له يسيل
الليربالية/ الِولسنية، الذي التقدمية/ من الساللة يعد أن حق يف صاحب املرء
بعد زيارته للرئيس. نائًبا ترومان َهِري يصبح أن البّتَة ممكًنا ما كان دونه من
يقول (Bess) بِس زوجه إىل رسالة ترومان َهِري كتب ْبَرْنَدْيس لبيت  األوىل
مل والعقول. بالنخبة حفلة حمصورة كانت ألطف الناس. من «إنه وزوجه، فيها:
واحًدا منهم»(1). كنت أعتقد أنني جعلوين ولكنهم احلقيقة يف منهم واحًدا أكن
التي النقاشات ُطرحت يف الِصْهَيْونيَّة أن مكان أي يف يسجل ترومان ال أن ومع
مل ْبَرْنَدْيس ألن نظًرا حصل ذلك أهنا الطبيعي ْبَرْنَدْيس، لكن من بيت يف أجراها
واعد شخص أي تثقيف يستغلها يف أن دون فرصة يفّوت أّي كام نعلم، يكن،

قلبه. إىل قرًبا األكثر القضية هبذه
مثل احلقيقة، يف مثله، األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة يف عضًوا  ترومان  كان
َثمَّ ومن الوقت، ذلك يف املتحدة  الواليات يف الشيوخ جملس أعضاء ثلثي 
املفروضة القيود تلغي أن بريطانيا عىل القائل: إن باملبدأ وشعبًيا رسمًيا ملتزًما
ترومان أخذ عضويته بقدر من أن َهِري ِفَلْسِطْني. يبدو إىل اليهود هجرة عىل
الِصْهَيْونيَّة. اجلامعات من الكثري أمام خطًبا وألقى األكثرية، من أكرب اجلدية
مسائل اليهودية يف الدوائر إىل املساعدة يد االستثنائي ملد ترومان مسعى أما
الكثري. اليهودية اجلامعات إطراء أكسبه فقد بالالجئني، عالقة ذات عرائض
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األبيض) (الكتاب بَجدب ترومان  قام م) 1939) عام  من مايو أيار/ ويف
أخرى، مرة الدبلوماسية مظلتها الربيطانية احلكومة  استخدمت  «لقد قائًال:
قطعة إىل بلفور لليهود الذي قطعه الوعد حولت املرة. لقد هذه ِفَلْسِطْني فوق
دأبت يف التي الطويلة التنازالت سلسلة إىل أخرى َحْلَقة أضافت لقد الورق. من
1934) عام من أبريل َنْيَسان/ من ويف الرابع عرش املحور». قوى إىل تقديمها
للمطالبة بإنقاذ (Chicago United Rally /املوحدة شيكاغو (مسرية خاطب م)

باهلالك(2). املحكومني اليهود
يف األمريكية) ِفَلْسِطْني (جلنة قيادة حذو ذلك، مع حيذ، مل ترومان أن غري
حكومة قيام إىل والداعي م) املطروح أوائل (1944 تافت، فاغنر/ قرار مسألة
هيودي. خلق (كومنولث) عملية عن تأييدها باإلعالن فوًرا املتحدة الواليات
قضية الوطن وضع يريد كان الذي الرئيس توجيهات اتباع إىل مياًال كان بل
مع حصوهلا املحتوم العظمى القوى اجتامعات سياق يف جانًبا لتناَقش اليهودي
حياول عقلنة ترومان وهو به أحس هنايتها. أما احلرج الذي من احلرب اقرتاب
املوجهة الرسالة يف هذه املرتبكة املجازية نسيج اللغة عرب فنجده متألًقا موقفه

:(Phineas Smaller) سمولر بنياس إىل الِصْهَيْونيَّة، إحدى الدوائر إىل
الوقت هذا يف حلفائنا مع عالقاتنا تؤّثر يف يف قضايا الكالم أعتقد أن ال
فمع اخلارجية. الشؤون جلنة يف ليسوا شيوخ جملس أعضاء شأن من
وروسيا، البلقان دول  وبني  وبولندا، روسيا بني الصعوبات استمرار
مطلق نحٍو عىل رضوريتني وروسيا العظمى بريطانيا كل من بقاء ومع
قلب تؤدي إىل قد ألقي بحجارة أن أريد احلرب، ال متويل يف إلينا بالنسبة
عىل الوقت املناسب، للمساعدة يأيت حني مستعد، أنني مع التفاح، عربة

ِفَلْسِطْني(3). يف الوطن اليهودي يف سبيل املعركة خوض

هذا عىل املفصلية الِصْهَيْونيَّة الدوائر من عدد من شكاوى  تلقى وقد
بِلتمور. اجتامع موقف الرتاجع عن
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اختياره ألن يتم مؤهًال يكن مل ترومان بأن متمثلة، بالطبع، كانت احلقيقة
فيام يكن منضبًطا مل لو م) 1944) عام اجلمهورية نائب رئيس ملنصب مرشًحا
الرئيس روزفلت. فانطالًقا الهتامم إثارة األكثر اخلارجية السياسة قضايا خيص
أمام العقبات أكرب تشكل ألن مرشحة كانت الِفَلْسِطْينية القضية أّن إدراك من
ألن مستعًدا روزفلت ْفَرنكِلن يكن مل بريطانيا، مع الطيبة العالقات استمرار
م) 1944) عام ربيع يف تافت فاغنر/ قرار بتأييد الكونغرس يف حللفائه يسمح
للتعهدات وضوًحا أكثر قراءة من أكثر يكن هذا مل أن حقيقة عن النظر برصف
ورطة ما لبثت ثم السابق. يف مّراٍت اليهودية القيادة أمام روزفلت التي قطعها
رئيس أقدم حني السنة من متأخر وقت يف مؤقًتا حًال هلا وجدت ترومان أن
تأييد عىل م) 1944) عام يف  الرئاسية االنتخابية  احلملة خالل  اجلمهورية،
االنتخاب انتهى إن وما بعد، فيام ولكن علًنا. الديمقراطي احلزب  َبْرَناَمج
اليهود دولة مسألة برتك املتمثل القديم خطها اعتامد إىل  اإلدارة عادت حتى
انتصار بعد تتم أن من بد ال احلرب، بعد ما إلمكانيات مراجعة عامة تنتظر
عىل العمل فكرة تأييده الرئيس صادًقا يف حني يبقى يف قريًبا، املتوقع احللفاء

هذه الدولة. التمهيد لقيام

الرئيس اجلديد مع آفاقهم الصهاينة يقومون اخلالفة: ( 2 . 2 . 4

جممل فرتته من الثالثة خالل األشهر روزفلت الرئيس ترومان َهِري ير مل
كام ألنه نظًرا املجلس اجتامعات عدا وجيزتني، مرتني، إال للرئيس، نائًبا
أمهية ذي يشء أي  مناقشة إىل البّتَة روزفلت يبادر «مل  نفسه ترومان الحظ
سوى اُملِهّمة» «األشياء تلك عن يعرف يكن فلم املجلس».(4) اجتامعات يف
ففي مهيأة. غري تكن فلم اليهودية) (الوكالة أما اجلرائد. يف يقرؤه  كان ما
لرتومان األول اليوم وهو م) 1945) عام أبريل َنْيَسان/ من عرش الثالث
‹[مالحظة بعنوان مذكرة توزيع من الوكالة متكنت البيضاوي، املكتب يف
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Note on the New President of the املتحدة] للواليات اجلديد الرئيس عن
سجل املذكرة استعرضت السيايس). (مكتبها صفوف يف  (5)‹United States

اللتني املتشابكتني  ِفَلْسِطْني  ومستقبل أوُربَّة هيود معاناة مسألتي عن ترومان
قليل. قبل بإجياز استعرضنامها

له بزيارة الِصْهَيْونيَّة املسألة عىل املنصبة الرئيس ترومان تأمالت قصة تبدأ
الِصْهَيْوين (املجلس رئيس م) 1945) أبريل َنْيَسان/ من يف العرشين هبا قام
زيارات من طويلة سلسلة عرب وتتواصل وايز، ستيفن للطوارئ) األمريكي
أوصلت قليلة غري منظامت فيها بام املختلفة، اليهودية املنظامت مجيع قادة
وهو م)  1946) عام منتصف  حلول ومع للِصْهَيْونية.  معادية  رسائل إليه 
هذه يف الدنيا النقطة وجاءت  حًقا. التخمة حد بلغ مرحلية،  انتخابات عام 
ِسلفر، ِهلل احلاخام أبا أقدم م) حني يوليو (1946 متوز/ من الثاين يوم القصة
رئيس مكتب عىل رضب حرفًيا األمريكية، الِصْهَيْونيَّة للحركة االسمي الزعيم
جاء وبعدها المباالة متخيلة.(6) من إيقاظه يريد كان لو كام بعنف، اجلمهورية
كشخص نفسه أحد يقدم من وما الِصْهَيْونيَّة، باسم من ناطق ما حاسًام: احلل
مكتب بتجاوز له مسموح ومستقبلها، ِفَلْسِطْني مسألة الكالم عن يف يرغب
يفكرون الذين الناس سارع استثناءات. أّي ودون اجلمهورية، سكرتري رئيس
يف كان، اجلديد الرئيس «إن الذي يقول: نرش الرأي من الكليشيهات إىل انطالًقا

منهم!». واحًدا ذي العقلية الليربالية.. اللبق سلفه مع مذهل تناقض
يف املراسالت روزفلت الرئيس خلف عىل تدين احرتام األدلة من ثمة كثرة
Gershon) أغرونسكي فِغرشون األيام. تلك إىل العائدة  الداخلية  الِصْهَيْونيَّة
فليكس دار بني حلديث تسجيًال ترك مثًال، اليهودية، الوكالة من (Agronsky

1945) يوليو متوز/ من عرش التاسع يف االبن، مورغنتاو وهنري فرنكُفرتر
اجلديد (الرجل األول) مع اجلميع به يشعر الذي األول عن اليأس فيه م) يعّرب
ويتفق وحده». ختصه  ومصادر عقل «ذي روزفلت عن االختالف شديد
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الرجل بتزويد وايز ستيفن «مطالبة عىل وفرنكُفرتر، مورغنتاو  الرجالن،
يستطيع فيها] بلغة التعبري [يتم من املسألة.. اهلجرة عن فصل بمذكرة األول
The Bani بريت/ (بناي يفهمها، أن أن األول' 'الرجل مثل ميسوري من رجل

الخ»(7). املوضوع.. خلف تقف (Brith

من اليهود كل من ترومان مواقف إنَّ تقول: كانت فإن احلقيقة ذلك ومع
الكامن السبب كان حًرصا وذلك طويل، زمن منذ ضبطت إجيابًيا والِصْهَيْونيَّة
ما أنه ظلوا طويًال يعتقدون أناس من يده من أسلوب جره من استيائه وراء
مع تعاملهم  لدى أنفسهم، األشخاص وهؤالء التوجيه. إىل  بحاجة زال
أي إظهار عدم عىل احلرص شديدي الدوام عىل كانوا  روزفلت،  الرئيس 
األمر ليتجاوز مل يكن توجيه، إىل أنه بحاجة يعتقدون كانوا أهنم إىل يشري يشء

الذاكرة. أوإنعاش اللطيف التذكري

للِصْهَيْونية ترومان والء مصادر ( 3 . 2 . 4

العرشين اجتامع يف أنه  ‹Memoris ‹[مذكرات] كتابه يف  ترومان يتذكر
عن صادرة مذكرة وايز إىل احلاخام نظر لفت م) 1945) أبريل َنْيَسان/ من
يتخذ أال عليه تلح ترومان، الرئيس اىل (Stettinius) ستتينيوس الوزير نائب
األمر لرشح مناسبة فرصة وجدت قد اخلارجية وزارة تكون أي تدبري حتى
إزاء وَدْهَشتِه عن سخطه ‹[املذكرات]› وقارئ وايز من لكل ويعرب، كله له،
هذه غافًال عن السنوات، تلك ما، كل يالبس عىل نحٍو كان أنه إىل  التلميح

القضية املهمة.
بخصوص روزفلت إلدارة املعلنة  السياسة مع متفًقا كنت ألنني
ممكن هو ما كل ألن أفعل مستعد أنني وايز احلاخام أبلغت ِفَلْسِطْني،
الترصيح ذلك بعناية، بلفور) (وعد قرأت لقد السياسة. تلك ألداء
اطلعت ِفَلْسِطْني. يف لليهود وطن بتوفري  بريطانيا فيه التزمت الذي
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والعرب. الربيطانيني موقف وعىل اليهودي الوطن مسألة تاريخ عىل
بخصوص الشك راودين  اللحظة،  حتى  كله السجل  قراءيت ولدى 
يل بدا اخلارجية. وزارة 'فتية' جانب  املتبناة من واملواقف اآلراء بعض
جيري كان  بام واالهتامم احلرص من يكفي بام يتحلون يكونوا مل  أهنم
إلينا بالنسبة املمكن من أن وشعرت ذوي العالقة. املضطهدين آلالف
نفسه، يف الوقت املبادرة، لبلدنا، مع املدى بعيدة املصالح عىل ننتبه أن
وطن. عىل العثور يف االضطهاد ضحايا من هؤالء التعساء مساعدة إىل

يغادر(8). أن وايز، قبل للحاخام األمر إيضاح من أنني متكنت وأعتقد

قيل «ما واحًدا يف بنًدا لقد كان اإلجياز، شديد البحث موضوع اللقاء كان
املكتب جهاز أعضاء من أي ذاكرة يف املربجمني الزوار أطول قائمة من إنه يل:
مل أنه يفرتض ما خالل أنجز ترومان أن  نصدق أن الصعب من  التنفيذي». 
فمع ‹املذكرات›. يصفها يف التي األمور كل تلك جماملة زيارة من أكثر يكن
من العقد ونصف عقد بعد مقابلة، ميللر مريل مع فيه عقد الذي الوقت حلول

من التحسني: قليل غري قدًرا قد شهدت اللقاء(9) قصة السنني، كانت
أحدها.. وكان اليوم، ذلك يف  املواعيد من طويلة قائمة عندي كانت
تواًقا وكنت الصباح، ذلك من متأخرة ساعة يف رأيته وايز. احلاخام مع
وهي عن ِفَلْسِطْني، أن يتحدث كان يريد أعلم أنه ألنني كنت اللقاء إىل
اخللفية بسبب الدوام، جزئًيا عىل مثار اهتاممي كانت طاملا العامل جزء من

بالطبع. الكتابية،

حياته: يف وتأثريه موضوعة الكتاب، جولة يف إىل فوًرا املالحظة حتفز هذه
مرتني ‹الكتاب›. لقد قرأته قراءة مثايًرا عىل الدوام عىل كنت قلت لك،
فيه. الواردة القصص  أحببت ..[!] باملدرسة التحاقي قبل األقل عىل 
‹Goose Mother بأّي قصص أطفال أو: ‹مذرغوس أهتم كثًريا قط مل
النوع من بذلك أهتم مل ألنني بل أم، وزة أّي تكن فيه مل بيتنا ألن ليس

األشياء.
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وقد حقيقيني، أناس عن قصًصا يل بدت ‹الكتاب› قصص فإن مع ذلك
أعرفهم. فعليني أناًسا كنت أعرف مما أفضل أعرف بعضهم كنت بأنني شعرت
الشكوى عن يعرب حيث االستطراد، يف استطراد إىل يفيض أن هذا يلبث وال

مؤخًرا». متداولة باتت التي [للكتاب] اجلديدة الرتمجات اللعينة «تلك من
أو الحًقا، سابًقا األفضل هي جيمس للملك ‹الكتاب› العائدة طبعة إن
تعالج وهي أعواًما لتنفق والكليات اجلامعات أساتذة من عصبة تأيت ثم

الشعر.. جتريدها من ال تنجح إال يف أهنا غري الطبعة، تلك
الكتايب البعد  كان األصيل] النص [فراغات يف أقول.. بدأت لكن كام
من كلها املنطقة تلك  فتاريخ اهتاممي. أثار الذي  وحده هو لِفَلْسِطْني
مع أّي منطقة باملقابلة إثارة لالهتامم واألشد تعقيًدا األكثر إال ليس العامل
بعناية. التاريخ دراسة ذلك يف دائًام وقد دأبت آخر، مكان أي يف أخرى
داريوس من عهد حروب ثمة كانت مشكلة، ثمة الدوام كانت وعىل

فصاعًدا.. ورمسيس األكرب
يف ذلك وايز احلاخام فقد قابلت عنه، كنت تسأل ما إىل عدنا ولكن إذا
يا متأكًدا، لست قال: أنه وأذكر الصباح، يف متأخًرا كنت  الصباح.
الشعب رغبة الكامن وراء عىل السبب واقف أنك من سيادة الرئيس،

وطن. احلصول عىل يف اليهودي
تلك يف يبد مل أحًدا أن غري  اللباقة، من ممكن قدر بأقىص متحلًيا كان
له: قلت يشء. عىل أي مطلًعا كنت أنني لك، قلت كام معتقًدا، األيام
أنني احلاخام أبلغت  كام  اليهود، بتاريخ عالقة له ما كل أعرف إنني
(وعد وقرأت ِفَلْسِطْني، بخصوص روزفلت ترصحيات مجيع قرأت
قلت: ولكنني العربية.. النظر وجهة عىل مطلًعا وكنت بالطبع، بلفور)
لتبذل مستعدة يب، األمر يتعلق ما بمقدار كانت، املتحدة إن الواليات
له إنني أقل مل وطن. إقامة ملساعدة اليهود عىل جهد من كل ما تستطيعه
باليقظة التحيل رضورة ' الفتية '.. تنبهني عىل بعض من حتذيًرا تلقيت
هناك جيري كان ما فهم عن عاجًزا احلقيقة كنت يف حتركايت، وإنني يف
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اخلرباء، بعض إن وقلت: اخلربة.. ترك األمر ألهل من َثمَّ يل من بد وال
أن ينبغي السياسة يعتقدون أّن كانوا األشاوس، اخلارجية وزارة حمرتيف
السياسة تبقى أن عىل عازًما كنت أنني غري أنفِسهم، صنِعِهم من تكون
أولئك مهمة أما للجمهورية. رئيًسا بقائي مدة طوال نفيس صنعي من
يروقهم ال  من هناك كان وإذا العميل،  أدائها سوى تكن فلم  اخلرباء

يشاؤون. حلظة االستقالة قادرين عىل كانوا فإهنم ذلك،

حول نيَّاته بربط هذا، وايز احلاخام مع لقائه يف ا، حق� ترومان  قام هل
مع للكتاب (حتى إخالصه ملدى رصيح إعالن بأي الطريقة، هبذه إرسائيل،
بمشكالت بمؤلفي األناجيل، املتعلقة مجلة االستطرادات إثارة عدم افرتاض
من وغريها املختلفة، الرتمجات  وفضائل األناجيل، يف النصية املرجعية
وايز احلاخام حضور يف ميللر، مريل مع ترومان إليها تطرق التي األمور
الواردة الرواية األمور يف هذه من أي إىل إشارة أّي ثمة ليس اليوم؟) ذلك يف
الشهادة هذه ولكن اللقاء، عن وايز ستيفن  حديث يف وال ‹[املذكرات]›  يف
بصفتها دقة أقل شك دون كانت وإن احلقيقة، يف هي، جاءت متأخرة، التي
فيام القيمة من أكرب قدر عىل تنطوي اليوم، شهادة  ذلك يف قيل ملا استذكاًرا
تذكر يف ترومان رغبة مدى عن مثري نحٍو تعرب عىل نظًرا ألهنا أغراضنا، خيص
الصهاينة. مع  املتحدة للواليات رئيًسا صلته بداية شكل  الذي اللقاء ذلك
وأنامط ومجلة احلجج أمامهم نفسه وصف وكيف طمأنتهم، إىل كيف سعى
وأنامط الصهاينة تعامله مع أشكال طويلة، سنوات جعلت، بعد التي التفكري

معنى. ذات لقضيتهم، إخالصه

كان معمدانًيا ترومان َهِري ( 4 . 2 . 4

العملية الصلة وثيق الذي كان (Clark Clifford) كلفرد كالرك استذكره مما
بدولة باالعرتاف القايض  القرار إىل املفضية األشهر يف  ترومان بالرئيس
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العهد قراءته «من أنه:  م) 1948) مايو أيار/ من عرش الرابع يف إرسائيل
أحياًنا وقام ِفَلْسِطْني، يف تارخيًيا مرشوًعا حًقا استمدوا اليهود بأن شعر القديم
التي (1:8) التثنية سفر من الثامنة  اآلية مثل الكتابية اآليات بعض بتالوة
فادخلوا واملكوا األرض أيديكم األرض بني جعلت قد إين انظروا، تقول:
ولنسلهم هلم يعطيها أن ويعقوب واسحاق إبراهيم آلبائكم الرب أقسم التي

بعدهم»(10). من
أوراقه بني املحفوظة بالسرية الذاتية العالقة ذات الورقية املزق إحدى ويف
مع جنب إىل جنًبا السنني، من قليل غري بعدد بعد وفاته نرشها والتي اخلاصة
إس َهِري  ‹[سرية  عنوان  حتت  (Robert Ferrell) ِفِرل روبرت أخرى، مزق
ترومان كتب ،‹ The Autobiography of Harry S. Truman[الذاتية ترومان
اإلنسان هيدي املذهب ذلك أن أعتقد ألنني (Baptist) معمداين «أنا يقول:
والدة مباَرشة»(11). فعند وأكثرها الرب إىل الطرق املوصلة أقرص إىل العادي
والية يف  الواقعة بغراندفيو  املعمدانية  الكنيسة يف نشيطني أبواه كان َهِري
تم إندبندنس، يف  حياهتا تتابع  األرسة كانت حَني يف بعد، وفيام ميسوري.
لكسينغتون يف األوىل املشيخية للكنيسة التابعة األحد (مدرسة يف َهِري تسجيل
The Sunday School at the first Presbyterian church at Lexington وبلزنت/
أحد عىل يوم «كل يقول: كام ترتدد عليها، العائلة كانت  التي  (and Pleasant

حتى عام يكون أن ينبغي إندنبدنس» يف مقيمني بقائنا منتظم، أو طوال نحٍو
كان حني وهناك، ِكنساس إىل مدينة األرسة انتقال عام هو الذي م) 1903)
طريق عن (Church Baptist) املعمدانية بالكنيسة التحق عرشة،  الثامنة يف
م) 1906) يف املعمدانية غراندفيو كنيسة إىل الحًقا  عضويته ناقًال التعميد،
اجلزء الباقي [العضوية] خالل أبقاها حيث العائلة، يف مزرعة ليعمل عاد حني

حياته. من
أمام الرئاسة، من تقاعده  من كثرية  سنوات بعد ترومان َهِري حتدث 
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اهليئة يعد الذي (National Baptist Convention القومي/ املعمداين (املؤمتر 
إنديندس رأسه مسقط يف مؤمتره عقد والذي الزنوج، للمعمدانيني  الرئيسة
ذلك قاله يف م).مما 1959 عام سبتمرب أيلول/ من يف (الثامن ميسوري بوالية

اخلطاب:
العامل خملص إىل تعرف املعمدان يوحنا بأن وإيامًنا تعليًام معمداين إنني
أنزله بل األردن، بامء  برشه أصدقائي، يا يقم، ومل وعّمده، يسوع
ورفعه املقدس سطح األردن حتت ما إىل جسده غطس أن إىل باحرتام

اخلطيئة. غسل إلمكانية رمًزا
انتظروا اليهود كان  ، يوحنا من  للعامدة  جاهًزا يسوع بات  حني
وصموئيل موسى من لتعاليم كل إنعاًشا إلعطائهم مؤهًال نبًيا طويًال 
جاء إلنقاذ إليه. لقد التعرف يف أخفقوا وحني جاء، وإشعيا، وعاموس
ِمْذَوْد. يف ولد اخلاصة. االمتيازات ذات الطبقات من واملعوزين الفقراء
ال تنسوا، محل ولكنه، نجاًرا، نفسه هو وكان لنجار، ابًنا وترعرع نشأ

الرب. رمحة إىل بحاجة كان الذي الشعب إىل رسالته
أهنم آمنوا الذين الناس أبلغ واألنبياء. الناموس إىل الدوام ينبه عىل كان
الطيب الذي بالسامري ذّكرهم موقعهم.. عن الفقراء، من كانوا أفضل
يعدون الزمان ذلك يف السامريون كان وقد جاره، إىل املساعدة يد مد
الواليات أجزاء بعض يف  مثلنا مثلهم لوننا، من شعًبا القدس، يف

املتحدة..
من العرشين  باألصحاح واألنبياء، بالناموس  املسيح يسوع برش  لقد
عاموس وبمواعظ التثنية، سفر من اخلامس وباألصحاح سفر اخلروج،

وإرميا. وإشعيا وميخا
والسابع والسادس اخلامس األصحاحات اجلبل، عىل املوعظة ادرسوا
لوقا، القديس إنجيل من العارش متى، واألصحاح القديس إنجيل من
طاعة قانون [كذا] واعثروا عىل متى (15-22) إىل ذلك بعد وعودوا

األرض.
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ستوفر احلياة يف طريق إىل هبدايتكم  اجلديد و القديم  العهدان سيقوم
بسعادة(12). العيش فرصة لكم

Jimmy) كارتر ِمجي باستثناء زماننا يف رئيس آخر التفكري بأي الصعب من
يطلق، ألن مستعًدا يكون عىل أي مستوى، عامة شخصيات أي أو (Carter

الَعَقِدّية الشخصية هذه مثل عن املعرب الترصيح هذا مثل النهار، وضح يف
ترومان َهِري أن أخرى، مصادر من نعلم، فإننا ذلك ومع الرصحية. املسيحيَّة
(األرثوذكسية). فقد غري املؤلفات بعض قراءة شاب، فرصة وهو لنفسه، أتاح
:(Thomas Jefferson) جفرسون توَمس مؤلف بقراءة يويص بأن مولًعا كان
متى أناجيل من نصية مقتطفات النارصي، املسيح يسوع  وأخالق  ‹حياة
The Life and Morals of Jesus Christ of Nazareth,  / ويوحنا ولوقا ومرقس
‹Extracted Textually from the Gosples of Matthew, Mark , Luke, and John

وهو ‹The Jefferson Bible املقدس] جفرسون ‹[كتاب باسم شعبًيا املعروف
من ترومان جرده ما  أن  ويبدو  أرثوذكسًيا. يكون أن  عن  كلًيا  بعيد مؤلف
الكربياء عىل القائم جفرسون موقف توَمس فهو املقدس]› ‹[كتاب جفرسون
االهتامم» كثري يكن ترومان «مل واخلزعبالت. الدين رجال من لكل والتحدي
أصولًيا يكون أن يكاد احرتاًما يكن كان أنه مع الالهوتية، «بالقضايا احلقيقة يف

جفرسون. توَمس عن أحد يقوله لن أمر وهو للكتاب»(13)
االنشغال كثري كان ترومان القوميني، املعمدانيني أمام خطابه يف رأينا وكام
الصحفية املؤمترات إحدى العامة. ففي باألخالق الديني اإليامن ربط بمسألة

الفراغ»: «من عن أحد األسئلة أجاب
السياسية فلسفتك إن كثرية، مناسبات يف الرئيس، يا سيادة قلت: مؤخًرا

اجلبل. عىل عىل املوعظة قائمة اإلدارة لدى ونظريهتا اخلاصة
! صحيح الرئيس:

ذلك؟ كيفية وبينت املوضوع يف الرئيس، سيادة توسعت، هال س:
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اخلامس األصحاحات إىل تعودوا أن لكم نصائحي أفضل الرئيس:
جيمس، امللك ترمجة يف متى  القديس إنجيل من  والسابع  والسادس
تعليق أي  دون عنه تبحثون  ما  فستجدون كبرية،  بعناية ذلك اقرؤوا

[ضحك]. مني.
عىل االّطالع من املستوى هبذا  ليس بعَضَنا  إّن الرئيس، سيادة  س:

والسابع؟ والسادس اخلامس األصحاحات إىل أرشت هل الكتاب.
إنجيل القديس من اخلامس والسادس والسابع اإلصحاحات الرئيس:
لن يستغرقكم الثالثة، الفصول تلك اقرؤوا جيمس. امللك طبعة متى،

دقيقة. عرشين ذلك
الرئيس. سيادة نسمع أن نستطيع ال س:

وفلسفتي اجلبل املوعظة عىل عن احلديث اجلبل'. عىل الرئيس: 'املوعظة
اجلبل'. عىل يقرأ 'املوعظة نصحته أن لقد السياسية.

'؟ عىل اجلبل ' املوعظة مع متفق أنت هل س:
متاًما(14). معها متفق إنني نعم. الرئيس:

دفرت يومياته قائًال: يف ترومان سجل العمر، من والستني السادسة بلغ حني
جيبه حمفظة يف معه محلها عىل ظل حريًصا التي الصلوات كتابته إلحدى إن
عام يف (ربام العمر من عرشة الثامنة كان يف حني متت يوم كل مرة وقراءهتا

دقيًقا). املسألتني كان تذكره هاتني إذا عامدته،
والكون. واألرض السامء خالق الدوام، القدرة األبدّي الكّيل الرب أهيا
صحيح، ألنه  صحيح، نحٍو عىل وأتّرصف وأفّكر  ألكون ساعدين
فكرًيا صادًقا األشياء، واجعلني يف مجيع وحمرتًما وأميًنا، صادًقا اجعلني
عىل القدرة يل. امنحني مكافأة بأّي التفكري ودون والرشف، احلق ألجل
ساعدين البرش، من إخويت مع وصبوًرا أكون متساًحما اخلري، وأن فعل

! أنا وعيويب دوافعي اللهم، تفهم، وعيوهبم، كام دوافعهم فهم عىل
آمني. آمني، آمني،
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َهِري أنا قلته، الصفحة من هذه اآلخر الوجه عىل املوجود الدعاء إن
قوارير ومنظف نوافذ غاسل  الثانوية: املدرسة أيام منذ ترومان، إس
يف والية الواقعة إندبندنس األدوية يف خمازن أحد يف أرضّيات وماسح
مألى جريدة يف وموّظًفا حديدية، سكك فرقة مع وموقًتا ميسوري،
يسوق ومزارًعا مرصف وكاتب الشخصيات، ومدمرة باألكاذيب
املطلق السكوت أتعلم أخوية وموظف وبغال، جياد أربعة خلف حمراًثا
وموّظف إدارة عن هذا اإلنسان أو ذاك، خري أي قول استحالة حال يف
للواليات ورئيًسا باحلسبان،  وعيوهبا الرعية ضعف نقاَط آخًذا عامة

األمريكية(15). املتحدة

املطلق «السكوت قاعدة أن نالحظ أن املنعشة األمور من إنه (باملناسبة، 
ترتك تزال ما كانت ذاك» هذا اإلنسان أو عن خري أي قول استحالة يف حال
ومدمرة باألكاذيب مألى «بجريدة العالقة ذات األشياء مالحظة حرية للمرء

الشخصيات»).
أمته: عن قال ذاهتا اإلهلية وبالعناية الثقة من متاًما نفسه بالقدر

الرب خلقنا شعور أن يراودين تارخينا. يف كبًريا دوًرا اإلهلية العناية ِت أدَّ
حمددة. اجلربوت والقوة لغاية عظيمة من احلارض وضعنا إىل وأوصلنا

أعتقد أنني غري  كامل، بوضوح الغاية تلك ماهية ملعرفة مؤهلني لسنا
بأْن مكلف بلدنا أّن أال وهو واحد، بأمر موقنني نكون أن بوسعنا أن
أجل املساعدة من أخرى، أمم مع بالتعاون فعله، يستطيع كل ما يفعَل
القيم عن بالدفاع إنه مكلف العامل. يف عليه السالم واحلفاظ خلق عىل
إىل تسعى التي الكبرية الرش قوى إزاَء األخالقي، وامليثاق الروحية

القيم. تلك تدمري
نضعها أن لنا  حيلو أحياًنا هبا. نطالب مل مهمة صعبة. وهي مهمة إهنا
ونحن والتضحيات اليقني عدم بأشكال مألى أهنا نرى إذ جانًبا،

مؤمنون(16). ُدْمنا ما للخوف، حاجة ولكن ال تنكبها، نواصل
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االنزعاج شديدي طويل وقت منذ الليرباليون الالهوت علامء بات
أكثر بادرت سنترشي› ‹فالكريْسْتَني الكالم. من النوع ذلك مثل من واحلرج
عىل سيَّام وال التبسيطي، الديني كالمه عىل وتعنيفه ترومان توبيخ إىل مرة من
«رسالتها إىل حتى بل لألمة، «املسيحي» الرتاث إىل واآلخر بني الوقت إشاراته

العاملية(17). الشؤون يف املسيحيَّة»

ترومان عند التاريخ فلسفة ( 5 . 2 . 4

تؤكد كانت إىل هنايتها بدايتها من ترومان َهِري حقيقة بأن الغلط الظن من
فلسفته باختالق  قام بأنه  االعتزاز كثري الرجل كان فقد معمدانًيا. كان أنه
بمن الذكاء، من أدنى مستويات أشخاص ذوي من ميزته احلياة، يف اخلاصة
بفلسفة متمثلة القاعدة كانت هذه احلياة إىل فلسفة وبالنسبة فيهم املعمدانيون،

عنده. التاريخ
ذكرياته مع ترومان َهِري حياة من األوىل السنوات عىل الشهود يتفق مجيع
التعب. معنى يعرف ال بالقراءة ًسا ُمَهوَّ قارًئا كان أنه تؤكد التي اخلاصة
هو فعل كام يقال، أن حال، أّي  عىل املبالغة، من شيًئا األمر يف كأن (يبدو
مكتبة املوسوعات، املوجودة يف فيها بام الكتب، قرأ مجيع إنه متكّرر: نحٍو عىل
كتاب آالف ثالثة  الثانوية، املرحلة من انتهائه قبل ميسوري، إندبندنس/
كانت العامة املكتبة إىل وإضافة مرتني»)(18). تقدير ترومان، و«بعضها حسب
ديكنز جمموعة عىل املفضلة كتبه اشتملت وقد البيت. يف جيدة مكتبة  ثمة
وفوق (Plutarch) وبلوتارخ (Greene) وِغبون (Gibbon) وغرين (Dickens)
ونساء عظامء ‹[رجال بعنوان جملدات أربعة يف حياة جمموعة سري وتلك هذه
هورن فرنِسس تشارلز حترير من ‹Great Men and Famous Women شهريات]

.(Charles Francis Horne)
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يستطيع وكان التاريخ، عىل اطالع واسع ذا رجًال نفسه يقدم ترومان كان
أسامء تضم ذراعك بطول قائمة عرب تقديم الفور ادعائه عىل يثبت صحة أن
عناء جتشمت  (إذا وإنجازاهتم حياهتم  شأن من كان الذين الرجال أعالم
دائم كان  أنه يبدو املطروحة. املسألة صحة تثبت أن وعنها) عنهم البحث
يسمع، من وجود حال يف بصوت مسموع هلذه القوائم، النظر وإعادة املراجعة
(جدول حفظ عىل يتدرب كان  لو كام أحد،  وجود عدم حال يف عقله ويف 
م) 1952) عام كانون الثاين/ يناير من الثاين األول، يومياته ففي الرضب).
(زوجه) بِس مشكلة إىل اإلشارة من ينتقل أبًدا، أي مجهور وجود دون مثًال،
هبا إبالغه يف األرسة أعضاء دأب التي املشكالت امللتهبة ومجلة حنجرهتا مع
التأمل إىل يدفعه ما  وهذا العامل، يف  للسالم الكئيبة اآلفاق إىل الرسائل، عرب

والتفكري.
عرشة السابعة يف كنت ليتني التاريخ. يف العصور  أعظم نواجه بأننا
يف وأنا عندي الذي كان نفسه االندفاع والستني، مع السابعة بدًال من
وأنا قليل غري سلخت وقًتا العامل. تاريخ وملعرفة للتعلم عرشة السابعة
األول وداود وسليامن، وداريوس ويشوع العامل: موسى عظامء عن أقرأ
بايوس أنطونيوس وقيرص وهانيبال واإلسكندر األكرب قوُرش وعمه
الثالث ورمسيس وماركوس أورليوس أنطونيوس وتيتوس وهادريان
وأفالطون الثالث وحتتمس قيرص وأغسطس أنطوين ومارك وكليوباترا
ثم ومن كليهام، وكاُتس وكيكرو وديموستني وبريكليس وسقراط
وصالح بلغراد يف هنيادي وروالن وجون مارتِل وأبيه تشارل شارملان
وتيمورلنك خان وقوبيالي وجنكيزخان  القانوين  وسليامن الدين
وتشارلز السويدي أدولفوس وغوستاف وريشليو سوبيسكي وجون
امللوك أعظم  النورَمندي، ووليم األكرب وألفِرد السويدي عرش الثاين
األول وفرنسس النافار وملوك الفرنيس الرابع وهنري الفرنسيني،
وماري اإلنغليزيَّة وإليزابيث اإلسباين اخلامس وشارل  الفرنيس،
لوثر ومارتن كيد  وكابتن دريك فرنِسس وسري السكوتالندية
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َرِسل ولورد وولينغتون النمساوية،  تريزا وماريا  األكرب وفريدريش
ولنكولن وجاكسن وجفرسون وواشنطن وغالدستون وديزرائييل

.(19) ! واألخري روزفلت وْفَرنكِلن وولسن كليفالند، وغروفر

كان العامة، احلياة أو  التاريخ يف آرائه بخصوص األسئلة عن رده لدى
مطلوًبا: بدا العدد الذي من القائمة حيذف أن يستطيع

مذكرة
م) متوز/ يوليو (1953 من الثامن

تقديمها تستطيع  التي  باخلدمة إال  تفكر ال  رسالتك تكمل حني
البرش. إلخوتك

قدموا الذين الرجال أولئك احلقيقيني، العظامء العظامء، حياة ادرس
التضحياتيفسبيلحتسنيحالالعاملوأحوالبلداهنموجمتمعاهتم املنفردة.
ثمة التاريخ. صنعوا الذين  والنساء الرجال من  خمتلفة أصناف ثمة 
أنبياء إرسائيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ويشوع، 
وليكورغوس وسولون محورايب،  العظيم السومري واملّرشع العظامء،
وهانيبال واإلسكندر األكرب وداريوس األكرب وقوُرش وأرستيدس
وسليامن الدين وصالح تيمورلنك العظيم واملغويل وجنكيزخان وقيرص
احلرص. ال املثال سبيل ونابليون، عىل وشارملان مارتل وشارل القانوين

واشنطن وِسنِسناُتس وجورج ويسوع بوذا من كل بعد ذلك هناك وكان
ولسن. وُودرو لنُكلن، وأبرهام

وبعضهم البرشية، مدمرين كانوا العظيمة األسامء أصحاب بعض
فالسفة؟ وبعضهم  فقط، بسطاء  وطنيني كانوا بعضهم  مرشعني،
وبعضهم جاؤوا، حني عليه كان مما أسوأ وهو العامل عن رحل بعضهم

أفضل حاًال. وهو رحلوا عنه
تركه مما أعظم بكثري تراًثا والفالسفة للعامل األخالق مرشعو ترك لقد

الفاحتني(20). والغزاة احلكام معظم
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َهِري تعلمه ما  عىل الوحيد الدليل  احلكم وتلك القوائم تلك كانت إذا
نموذج تلميذ كونه عنه النظر رصف إىل يميل قد املرء من التاريخ، فإن ترومان
آخر رئيًسا أن هي احلقيقة ولكن الذهني، القصور من  بيشء  مصاب مدع
يمض مل ولسن، ُودرو استبعاد ودون روزفلت،  منذ األمريكية للجمهورية
طويلة سلسلة ترومان قرأ  لقد عليه.  واحلدب التاريخ قراءة يف أطول  وقًتا
سري كتب من (أكاديميني) مؤرخني تأليف  من  حديًثا املنشورة الكتب من
والعسكري السيايس التاريخ  عن األول، املقام يف التارخيية والروايات احلياة
وكان النظرية، املقاربات مع الصرب  قليل كان لقد األحيان.  أكثر األمريكي

التاريخ. احلقيقية لرسد الغاية خانوا (األكاديميني) املؤرخني أكثر مقتنًعا بأّن
واحلدب، وال االحتضان وذلك املطالعة صياغة تلك من فهمه ذاته كان
اللحظات تلك يف دافعه لفهم سعينا لدى مرموق مكان يف من وضعهام لنا بد
من جيش عليه تنهال كانت التي النصائح مع متناقضة أفعاله فيها التي كانت
التصنيف هذا ويف العلم. يف الراسخني واملتبحرين واألصدقاء من املستشارين
وقرار (1948 م) يف للرئاسة السعي قرار مثل معينة بنود إيراد من بد لنا ال
ولعل م) 1946) يف الصلب عامل إرضاب َجدب وقرار اجلنرال مكرثر طرد
قرار االعرتاف بدولة كلها، القرارات تلك من وإثارة ضجيًجا وبريًقا األكثر

م). مايو (1948 عرش من أيار/ الرابع يف إرسائيل
«إن قال: فقد الفقري، (كارليل)* إهنا نوع من حمذلقة للتاريخ. تكن نظرية مل
بعينه». زمن يف املرسح احتلوا عظامء وأعامل من حياة يتألف التاريخ الواقعي
قراءة من الكثري عرب ممارسة وصدق، بأمانة النظرية هذه اكتساب تم ومع ذلك
البحثية الصالحية فإن يكن ومهام والشعبي. (األكاديمي) البحثي  التاريخ
وما لنفسه، تصوره هو فام هيم هنا. النقاش موضوع التاريخ ليست يف لتنظريه

التاريخ. يف تنظريه عىل أضفاه ذلك
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متجذرة وهي تارخيية) (عظمة اسمه شيئ ثمة أن يربزان، أوهلام ثمة مبدآن
الشخصية: يف

الذي األول االنتصار أن  وجدت العظامء، حياة قصص قراءة لدى
كان الوضيعة. الشهوانية  دوافعهم وعىل أنفسهم عىل كان كسبوه
أكثر أن وجدت  األوىل. املرتبة  حيتل  اجلميع لدى الذايت االنضباط
كان بعضهم عظامء، كانوا قط أهنم مل يعتقدوا عظامء ا حق� الذين كانوا
وقوُرش وهانيبال سينسيناتوس من  بكل أعجبت لقد ذلك. يعتقد
وستونوول ويل وواشنطن السويدي أدولفوس وغوستافوس األكرب
باإلسكندر الولع شديد أكن مل ستيوارت..  يب إي  وجيه جاكسن
اإلخضاع واملجد سبيل يف قاتلوا ألهنم نابليون، أو وجنكيزخان وأتيال
فقاتلوا اآلخرون أما الرجال. بني قادة عظامء كانوا أهنم مع الشخيص
كانوا لقد بالدهم.  أجل من وقاتلوا صواب، أنه اعتقدوا ما سبيل يف

األنانية(21). عن وبعيدين وطنيني

يف تتم العظيمة  التاريخ لشخصيات الغربلة هذه بأن الثاين املبدأ  ويتمثل
توَمس جفرسون، نحو عىل به املعرتف التتلمذ فمع الساموية. الرب رعاية ظل
واآلخر، بني احلني يتقمصها أن له حيلو كان سويرية التي التوم ومع الشخصية
حلياة أي كام حلياته الساموي اإلهلي بالتوجيه االقتناع راسخ ترومان كان فقد
من والعرشين  السابع تاريخ عن اليوميات مواد إحدى ففي آخر. شخص
قصة تفيض رواية رئاسته) من السادس األسبوع (هناية م) 1945) مايو أيار/

ييل: ما إىل املاضية الليلة يف البوكر لعبة
مال. أي أخرس ال كي إىل درجة كانت كافية حمظوًظا كنت لسبب ما
ما والسياسة. املصادفة يف ألعاب الدوام عىل يف صفي يقف احلظ أن يبدو
األول التنفيذي املسؤول أصبحت أن منذ حًظا مني أوفر كان أحد من
ال أستطيع حتى أنني اجلودة بالغ نحٍو عىل األمور سارت العام. والقائد

يرشدين(22). أنه أعتقد الرب. إىل عزوهتا إذا إال اللهم السبب، فهم
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الرصامة، بالغ مفكًرا ترومان َهِري كان  روزفلت، ْفَرنكِلن حلال خالًفا
التاريخ مسرية عن قناعات نتاج كانت الكربى فقراراته  عميًقا. يكن مل  وإن
الرؤيا هلذه  كان وقد بصعوبة. اكتساهبا جرى عينيه أمام املتكشَفني  وتوّجهه
أي اضطلع األول، حيث فلسفي، والثاين الهويت أحدمها مصدران، التارخيية
يطلق ما مع عملًيا، 'أصويل' حمذلق غري إيامن رعاية بدور الالهويت، املصدر
إىل جنب جنًبا ‹الكتاب› لسلطة (high view عليا/ (نظرة اسم الالهوتيون عليه
الشخصية. حياته توجه اإلهلية هي التي العناية أو السامء بأن راسخة قناعة مع
(رجل نظرية اسم عليه يطلق أن مما يمكن استمده فقد الفلسفي أما املصدر 
حياته من يوم كل ففي  التاريخ. يف كاراليلية أصولية (great man عظيم/
العادية غري األحداث بمسلسل راسخ وبعزم ملًيا ترومان تفكر الرئاسية،
ضعفه قوته ونقاط نقاط دراسة يف التمعن دأب يف حيث كان. إىل أوصلته التي
بكل توصل أن لبث ما املتواضعة، ثم أصوله حقيقة مع متاًما اخلاصة متصاًحلا

قوُرش. كان إنه يقول استنتاج إىل هدوء
بدور قوُرش االضطالع إىل يوم، ذات أحدهم، ُيدعى أن احتامل مل يكن
أكرب بل جمّرًدا، Cyrus] كالًما redivivus جديد/ حًيا من بعث [الذي اجلديد
األحد، مدرسة يف إياه علموه كان معلموه قد ذلك ما وأعظمها. املمكنة احلقائق
مرتلو كان ما وذلك مواعظهام، أكداه يف وبالكستون قد مكدونلد ما كان وذلك
بلفور. بوعد اإلقرار إىل ولسن دفع ما  وذلك  أقّروه، قد  بالكستون مذكرة

األمريكية جتاه  السياسة : الرتكة ( 6 . 2 . 4
1945 م ) ) نَْيَسان/ أبريل يف ِفلَْسِطْني   

ليهود أفضل مصالح لتحقيق بالسعي ملتزًما رئاسته بداية من ترومان كان
مصالح مع تعارض هذا أي سعيه مواجهة باحتامل بتاًتا الشك يراوده العامل، ومل
الزمان ذلك أمريكيي معظم  مثل فمثله املتحدة.  األمم أو املتحدة الواليات 
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الفوري اخللق  بأن  للمقاومة قابل غري اقتناًعا االقتناع شديد بعد، يكن، مل
املصالح خلدمة هذه األمثل األسلوب بالسيادة هو متمتع هيودي لـ(كومنولث)
اليهود، ومصالح املتحدة الواليات ومصالح الدولية، األرسة مصالح املتشابكة:
احلد هذا إىل حاذًيا، مرور الزمن، مع ذلك االستنتاج إىل أن توصل لبث ما أنه غري
أمريكا، كان راغًبا هيود معظم مثل ومثله األمريكيني. اليهود أكثرية حذو ذاك، أو
عام منتصف إىل أو آخر عىل نحٍو الربيطاين استمرار االنتداب عن الدفاع سامع يف
عازمة كانت بريطانيا حكومة أن فيه لبس ال وضوًحا اتضح حيث (1946 م)
رأهيا، حسب تتطلب  وربام تتيح، رشوط وفق األوسط  الرشق  يف البقاء عىل

اسرتضاؤه. يستحيل قديم لعدو هيود ِفَلْسِطْني التخيل عن
‹مذكرات›: يف ترومان استذكر

املشكلة إىل  مستشاري مجيع نظر عدم حقيقة واعًيا الدوام عىل كنت
احلال. بطبيعة عادي غري أمًرا ذلك مل يكن إليها أنا. أنظر الِفَلْسِطْينية كام
القضايا مجيع دراسة عليهم َيَتَحتَّم العسكريني املخططني  أن صحيح
الدبلومايس مقاربة أن غري دائًام، العسكرية احلسابات منظور ومن أوًال
مع عالقاتنا ختص حال، بحسابات أّي عىل تتحدد جيب أن أو تتحدد،
األدنى الرشق شؤون يف اخلارجية وزارة األخرى.. واختصاصيو الدول

اليهود(23). دولة لفكرة حمبِّذين غري تقريًبا، استثناء دون كانوا،

لكبار الدائم اجلهاز كان روزفلت، ْفَرنكِلن حياة من األخرية األيام يف 
استعاد الصهاينة، مع رصاعه  يف أنه، يعتقد بدأ  اخلارجية وزارة موظفي
السادس يف مؤرخة مذكرة وثمة وعقله. اجلمهورية قلب رئيس عىل التفوق
عن صادرة روزفلت) وفاة قبل واحد (أسبوع م) 1945) أبريل َنْيَسان/ من
(Paul H. Alling) أّلنغ بول وإفريقية، األدنى الرشق شؤون مدير مكتب نائب
اخلطوط حتدد (James C. Dunn) اخلارجية جيمس دن إىل مساعد وزير موجهة

الوزارة: لسياسة العريضة
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عن والناجم املوات غري األدنى الرشق االنطباع مواجهة.. أجل  من
املشريات فإن الصهاينة.. تشجيع يف روزفلت]  [ْفَرنكِلن استمراره
أوساط عن والصادرة الِصْهَيْونيَّة التطلعات تأييد عىل الدالة املتكررة
كنا لو املنطقة كلها.. يف بموقفنا األرضار أكرب تلحق متنّفذة حكومية
كارثية العواقب  لكانت الصهاينة،  يريدها التي السياسة  ا حق� ي سنؤدِّ
املناسبات إحدى يف يعلن أن] الرئيس نقنع أن علينا [َيَتَحتَّم بالطبع..
العربية للحكومات قدمناها التي الضامنات مجلة املالئمة  العامة
مع التشاور دون يتم  لن الِفَلْسِطْينية للمشكلة حل أي  بأن والقاضية

العريب واليهودي(24). الطرفني

حتى للتوقيع، الرئيس عىل  عرض  بيان إعداد تم  السياسة هلذه  ومتابعة
من عرش الثاين يف العراقي العاهل  استقباله لدى روزفلت  ْفَرنكِلن يقرأه
اليوم يف  تويف الذي روزفلت ْفَرنكِلن أبًدا يقرأه مل أنه غري سبتمرب، أيلول/
األدنى الرشق سياسة دارس عىل الواجب األوىل لعل النقطة حًرصا(25). نفسه
اخلارجية وزير عن صادرة مذكرة باحلسبان أخذها اجلديد الرئيس لدى
عرش الثامن يوم األربعاء الواقع يف تاريخ حتمل ترومان، الرئيس إىل ستتينيوس

اجلديد): يف عمله ترومان أيام َهِري م) (سادس 1945) َنْيَسان/ أبريل من
الِصْهَيْونيَّة القيادات بعض من معينة جهود بذل يتم أن قوي احتامل ثمة
عىل فوائد املنطوية االلتزامات بعض عىل مبكر تاريخ يف منك للحصول
غري اليهودية اهلجرة سبيل يف الضاغط الِصْهَيْوين َناَمج  الَربْ إىل بالنسبة 

هيودية. دولة إقامة أجل ومن ِفَلْسِطْني إىل املحدودة
التعاطف أشكال كل يكنان األمريكيني احلكومة والشعب أن املعلوم من
من التخفيف يف سبيل بوسعهام ما كل ويفعالن املضطهدين أوُربَّة هيود مع
عىل ومنطوية التعقيد بالغة مسألة تبقى الِفَلْسِطْينية املسالة أن معاناهتم. غري
سُتطرح املسألة هذه كانت إذا كثًريا. أوُربَّة يف اليهود معاناة تتجاوز قضايا
بترصيح علني حول املوضوع، اإلدالء أجل من مطلب شكل عليك عىل
الكاملة املعلومات عىل احلصول  يف راغًبا تكون  ربام أنك أعتقد فإنني
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عىل خاص موقف أي اختاذ عىل اإلقدام قبل املوضوع عن والتفصيلية
لتزويدك جاهًزا حني أظل السعادة بالغ سأكون فإنني ومن َثمَّ آين. نحٍو

وقت تشاء(26). أي املوضوع يف عن األساسية باملعلومات

املذكرة: هذه بيرت غروز عن كتبه ومما
للخط مواكبة البّتَة مل تكن املدى وبعيدة دائمة ذا عواقب تأثًريا ترك لقد
عىل املعتادين اخلرباء رشائح تكون قد الدبلوماسيون.. رسمه  الذي
ملبية كانت أهنا بصدق اعتقدت  للرؤساء الرسائل  مسودات إعداد 
بعد تعرف تكن مل أهنا  غري حاجاهتا، مع ومتجاوبة اللحظة ملتطلبات
املتأستذة، بلهجتهم الِفَلْسِطْينية، الشؤون خرباء إن ترومان. َهِري
يف أقدموا، أدنى، صف يف جديد فتى يف خماطبة متقدمني ملجلس املناسبة
مع عالقاهتم تتعاىف منه لن يف احلساب خطأ اقرتاف عىل األول، األسبوع

قط(27). اجلمهورية رئيس

احلرب بعد احتامالت ما ضوء يف أمريكية صياغة سياسة ( 7 . 2 . 4

من حيث كان بوتسدام اللتقاط األمور يف يستعد ترومان َهِري كان  فيام
ِفَلْسِطْني لـ(جلنة القومي  املؤمتر  من برقية تلقى يالطا، يف تركها  قد روزفلت
م) 1945 يوليو متوز/ من الثامن الثاين إىل (من برنستن يف املنعقد األمريكية)
االجتامع يف الِفَلْسِطْينية القضية يتناولون الكبار الثالثة بجعل بإحلاح تطالبه
شهر منتصف يف عقد أيام ثالثة دام  مؤمتر يف  أسابيع، بضعة  وبعد  املنتظر.
إىل املسيحيني» 'الدعاة' فني «املثقِّ من ألفني ُزَهاء استمع أكتوبر األول/ ين تِْرشِ
فريدريش، كارل نيبور، فيهم راينهولد من اخلطباء املرموقني، بمن عدد كالم
(Owen Brewster) بروسرت أوبن الشيوخ جملس وعضو لودرميلك، والرت
هيلن النائبة قالت وقد الِصْهَيْوين للمسألة اليهودية. احلل وهم يدافعون عن
تطالب أن  أمريكا عىل «إن :(Helen Gahagan Douglas) دوغالس غاهاغن
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يف التعامل الالإنساين أسلوهبا عىل بريطانيا ودانت بلفور، تعهد بتنفيذ بريطانيا
برتمجة يقومون اليوم ِفَلْسِطْني «اليهود يف قالته: إن ومما الالجئني». أوضاع مع
برتاثهم جدير جمتمع بناء  بوعي،  حياولون، حي، واقع إىل الكتاب نبوءات
نحن لنا املثال يؤكد بقوة اآلن إىل اليهودية ِفَلْسِطْني قد فعلته ما األخالقي..
العربية البلدان يف الديمقراطية  إلشاعة املناسب املفتاح هي أهنا  األمريكيني

خاصة»(28). مصلحة أمريكية ، َثمَّ من تطورها يشكل، وأن
روزفلت من  حًظا أوفر بوتسدام يف  يكن مل ترومان  فإن ذلك ومع
اململكة حكومة تكن مل املبكرة املرحلة هذه  ففي املسألة.  هذه  حول يالطا يف
وبالطبع الِفَلْسِطْينية. الساحة عىل هليمنتها قوية مقاومة أّي تتوقع املتحدة
السابق، الرئيس مثل  مثله الرئيس اجلديد، أن  يدركون كانوا الربيطانيني فإن
Lord) هاليفاكس اللورد قام الِصْهَيْونيَّة. من الضغوط حلملة خاضًعا وزيرسيكون إىل رفعه  له تقرير يف املتحدة، الواليات يف الربيطاين السفري (Halifax

م) 1945) من متوز/ يوليو األول يف (Anthony Eden) إيدن أنطوين اخلارجية
السياسية قائًال: االحتامالت بتقويم

من مواطن ماليني  مخسة هناك أن نتذكر أن ينبغي األول املقام يف
يف باقي اليهود ُزَهاء نصف يشكلون 'وهم املتحدة الواليات اليهود يف
البيت األبيض، حول مرموقة، مناصب يشغلون منهم كثريون العال'.
نيويورك، انتخابًيا، املفتاحية الوالية ويف اإلعالم. ويف وسائل يف اإلدارة،
االنتخاب. سنوات يف املوازين لقلب كافية اليهود أصوات  تكون  قد
يف اإلدارة، به عىل يستهان ال ضغط ممارسة فإن اليهود قادرون عىل َثمَّ ومن
بمقدار أقوياء وحدهم، ليسوا، ولكنهم العام، الرأي وعىل الكونغرس
عىل رئيس نحٍو عىل دائًام معتمًدا نفوذهم سيبقى ضجيج. من يثريون ما
أّي يف معهم غري اليهودي الرأي اجتذاب عىل عدمها أو مدى قدرهتم
اإلدارة يف هيود غري قياديني تأييد  عىل كسب وخصوًصا قضية حمددة،

والكونغرس.
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العموم، عىل اليهودي، غري الرأي ليس وهناك، هنا مجاعات وأفراد عدا
الِفَلْسِطْينية للمشكلة معينة حلول وسيئات بحسنات االهتامم شديد
فاملواطن اهلجرة.. قضية يف احللول هذه تأثري صعيد  عىل  إال اللهم
إىل بالدعوة وجدانه يريح وهو املتحدة، الواليات يف يريدهم ال العادي
أن القضية، هذه يف يستطيعون، اليهود فإن ومن َثمَّ ِفَلْسِطْني. يف قبوهلم
اليهود يعادون ممن والكثري جهة من الليرباليني اإلنسانيني معهم جيروا

ثانية.. جهة من
القضية إىل منها العرب قضية إىل أميل فهي حًرصا اخلارجية أما وزارة
األوسط: بالرشق مهتمة باتت األمريكية املتحدة اليهودية.. والواليات
أوًال، وإيران السعودية العربية يف  األمريكية النفطية  املصالح بسبب
يف وألن أمريكا، ثانًيا، التجاري والتوسع املدين الطريان ُفرص وبسبب
أّي منطقة عن منأى يف البقاء عىل قادرة تعد بأهنا مل احلايل، تشعر مزاجها
نفسه الوقت ويف ثالًثا.. العامل، سالم يتهدد خطر فيها قد ينشأ العامل من
ينطوي بام كله، أوسطي الرشق باملرسح هيتم السوفييتي االحتاد راح 
اإلقليمية الوحدة إىل بالنسبة التكهن هبا يتعذر عواقب من ذلك عليه

هناك.. واقعة لبلدان االجتامعية والبنى
نظر بوجهات متأثًرا يكون أن جيب اخلارجية،  وزير برينز، السيد  إن
القايض والسيد  كوهن  بنَجِمن السيد مثل ومحيمني مقربني أصدقاء
أو واحًدا صديًقا  نفسه  ترومان اجلمهورية لرئيس أن كام فرنكُفرتر.

أمهية(29). ذوي يكونوا مل وإن املقربني اليهود من اثنني

املسألة، هذه  حول بوتسدام، بعد األول  اجلوهري ترومان حترك كان
َهِرسن إرل برئاسة أوُربَّة، يف  النازحني وضع لدراسة هيئة بتشكيل  متمّثًال 
احلقوق مدرسة واجلنسية، وعميد للهجرة سابق مفوض (Earl G. Harrison)
آب/ أغسطس يف َهِرسن الصادر تقرير أدى م). يف (1945 بنسلفانيا بجامعة
العقول مجيع من أوُربَّة اليائس ليهود يف الوضع الشكوك م) إىل تبديد 1945)
«إننا التقرير جاء يف وقد الريبة. عىل القائمة الكلبية يف نزعتها املفرطة منها عدا
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فارق مع  النازيون عاملهم  كام األمور، حال من يبدو ما عىل اليهود، نعامل 
ِفَلْسِطْني هي، فإن املمكنة التوطني إعادة أماكن خيص فيام أما نبيدهم.. ال أننا

األول»(30). اخليار صارخ، نحٍو وعىل بالتحديد
«يرتكز جورج:  الشيوخ جملس عضو إىل ترومان كتب األثناء هذه يف
والرعاية العناية لتوفري مناسبة ما طريقة إىل االهتداء عىل الوحيد اهتاممي
حالة يف وهم هبم العناية تتم أن الواجب من ألن فقط ليس النازحني، هلؤالء
يوضعوا تقيض بأن املالية اخلاصة مصلحتنا وألن بل البؤس، من الشفقة تثري
الرأي أن يعرف ترومان كان أكثريتهم»(31). بإطعام نقوم ألننا الرعاية حتت
الليربالية (إشاعة األول للخيار معادًيا الساحقة بأكثريته كان األمريكي العام
الواليات إىل مجاعية كبرية هجرات إمكانية حدوث يوفر بام اهلجرة يف قوانني
بالتخيل يقنع الربيطانيني أن ترومان اآلخر، كان عىل اخليار وإلنجاز املتحدة).
للمعارضة وبالتصدي ِفَلْسِطْني، أبواب بفتح األبيض، الكتاب سياسة عن

بلفور. وعد التباع العربية
اخلارجية وزاريت بآراء  احلائط عرض وضارًبا  َهِرسن، بتقرير مدفوًعا
الربيطانيني عىل الضغط زيادة يف والرس، العلن يف  ترومان، دأب واحلربية
كان لقد فوًرا. هيودي  ألف مئة  عن يقل ال ما  قبول عىل  إجبارهم سبيل يف
من اآليت الداخيل السيايس الضغط من هائل لقدر خاضًعا اآلن ترومان
نحو فيه العقول تتجه كانت وقت يف أيًضا اليهود غري ومعهم اليهود املواطنني
1946) من عام ين الثاين/ نوفمرب يف تِْرشِ إجراؤها املقرر املرحلية االنتخابات
يف اخلارجية إىل وزارة  املوجه بواشنطن الربيطانية السفارة  تقرير يف جاء م).

ييل: عن الوضع، ما (1946 م) ُشَباط/ فرباير
األمريكان الصهاينة كان أشهر ستة قبل الِصْهَيْونيَّة.. اآلمال خابت
إليه.. يصلوا لن أهنم يعلمون فهم اآلن أما بالقمر. اإلمساك يف يأملون
وطن وجود عدم هو اليهودية للمأساة األساس بأن السبب اإليامن بات
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العام، واملنطق اإلحساس عىل يطغى  فأوسع،  أوسع راهنية  يكتسب
املنظور التارخيي(32). ويطرد

املدى عىل بالقضية مشغوًال  يبقى لن األمريكي  العام  الرأي بأن موقنني 
من املزيد إىل كلها املسألة حاجة عىل يرصون  الربيطانيون  ظل الطويل،
السلسلة لتلك  املشؤوم  التاريخ إىل  بالذاكرة اجلميع أعاد ما وهذا الدراسة،
العرشين، القرن من والثالثينيات  العرشينيات عقدي يف امللكية اللجان من
به تفّوق ثعلبي بدهاء ترومان ترصف بلفور. اللتزام  املطرد  التمزيق  وإىل
حقائق تقيص جلنة بتشكيل القايض اقرتاحهم عىل وافق حني عىل الربيطانيني
عىل الربط برضورة يقول رشط وضع مع ولكن مشرتكة، أمريكية  إنغليزيَّة
ومستقبل جهة، من أوُربَّة هيود مستقبل قضيتي بني ورصيح واضح  نحٍو 

املراجع. يف بند ثانية جهة من ِفَلْسِطْني
تعيني يف الداخلية، ترومان بطانة يف املوالون للِصْهَيْونية، املستشارون نجح
كان العليا. األمريكية املناصب يف املخلصني للِصْهَيْونية األصدقاء الكثري من
الالجئني لشؤون السامي املفوض (James G. McDonald) مكُدنلد  جيمس
من واحًدا الحًقا، إرسائيل يف األول أمريكا األمم، وسفري عصبة يف السابق
قضايا يف  الناشط املحامي (Bartley C. Crum) ْكَرم بارتيل وكان هؤالء، 
Wendell) ويلكي وندل من املقرب الليربايل، اجلمهوري املدنية،  احلريات
م) 1944) لروزفلت يف املؤيدين رئيس اجلمهوريني م) 1940) يف (Willkie

شخًصا آخر املسيحيَّة) األمريكية ِفَلْسِطْني لـ(جلنة املخلصني األصدقاء وأحد
إياها. اجلامعة من

تقريرها املوجز أمام تقديم إىل املسيحيَّة) األمريكية ِفَلْسِطْني بادرت (جلنة
األطروحة شاملة كانت وقد جلساهتا. املبكرة من املراحل املشرتكة يف اللجنة
العلامنية الليربالية  واللغة العتيقة «البالكستونية» الرسالة من كل من لعنارص

م): 1940) يف لروزفلت األربع» «احلريات خلطاب
http://www.al-maktabeh.com



308
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

إىل اليهود دعا الرب بأن املسيحيَّة الكنائس تؤمن ‹ الكتاب › انطالًقا من
للبرشية. رصحية لتقديم خدمات إقامة دولة

اختارهتا ِفَلْسِطْني أن اليهود، مثل  ذلك  يف ومثلهم املسيحيون، يعتقد 
شأن من وأن  اليهودية لألمة املخصص املوقع بصفتها اإلهلية العناية
حتت املكان ذلك يف اليهودية املثالية واملبادئ الفلسفة، الثقافة، استمرار

واستحساهنا(33). السامء مباركة يلقى أن حمدد قومي وضع محاية

أمام نيبور راينهولد ظهر يناير (1946 م) الثاين/  كانون  العارش من ويف 
أكثر كانت رسالته وقد من أجل ِفَلْسِطْني. املسيحي املجلس عن نيابة اللجنة
ِفَلْسِطْني (جلنة مؤسسة عن الصادرة من نظريهتا مثالية والهوتية واقعية، وأقل

املسيحيَّة: األمريكية)
للعرب أن حقيقة أن  غري سياسية. مشكلة ألّي كامل حل ثمة  ليس
ليس أن وحقيقة األوسط، الرشق  يف األرض من واسعة مساحات
ملطالبهم النسبية العدالة ترسخان إليه، يذهبون مكان أي لليهود

ولقضيتهم..
لقدسية الوحيدة احلامية  بصفتها بالديمقراطية  املسيحيون يلتزم
جزئًيا، هيودية، لِفَلْسِطْني املعارضة وتستند  اإلنسانية.. الشخصية
وللحرية للتعليم الغربية،  للثقافة للديمقراطية، العرب  معارضة إىل
اإلقطاعي للنظام دعًام إال  العربية املعارضة دعم وليس االقتصادية.

والعدالة(34). الديمقراطية احلقوق حساب عىل يف العامل والفاشية

العرشين يوم  الصادر تقريرها يف تدع  مل  احلقائق تقيص جلنة أن صحيح
أثار ما وهذا بلفور لوعد الفوري  التنفيذ  إىل  م) 1946) أبريل  َنْيَسان/  من
الفوري اإلصدار إىل  مجاعي نحٍو وعىل  ا حق� دعت أهنا غري الصهاينة، كآبة
الربيطانيني إقحام انطوى ذلك عىل وقد ِفَلْسِطْني، إىل هجرة شهادة ألف ملئة
خترس العرب. فسوف الشهادات منحت إذا مستحيلة. عامة عالقات أزمة يف
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أوُربَّة هيود مسألة قط بحل تسمح لن أهنا للعامل تعلن كانت فقد تفعل، وإذا مل
مرموقني مواطنني من رسمًيا ومعني حمايد طرف التي متّكن الوحيدة بالطريقة

حلها. أجل من إليها االهتداء البلدين كليهام من من
اليهود هبجرة  بالسامح بريطانيا يطالب ترومان بدأ املنعطف، ذلك عند
أن فأكثر أكثر واضًحا بات فصاعًدا،  اليوم ذلك منذ ِفَلْسِطْني.  إىل اجلامعية
بني ومن املستشارين. من الرسمية أرسته  مع متناغًام مل يكن ترومان الرئيس
األدنى الرشق رئيس قسم أن التي يمكن إيرادها األمثلة من الطويلة السلسلة
الصهاينة لرؤية محاسته غمرة يف يرتدد،  مل هندرسن، لوي اخلارجية، بوزارة
خائبنيوالربيطانينيظافرين،يفخيانةالرئيسترومان،كامنرىمنبرقيةأَرِسلها
م): 1946) مايو أيار/ من السابع يف خارجيته، إىل وزارة الربيطاين السفري 

املفوض عىل  وَيَتَحتَّم الرسية من استثنائًيا قدًرا الربقية هذه تستوجب 
يده. من وأال خترج حيفظها أن باستالمها

اخلارجية: ُمِهّم وزارة واشنطن إىل من الوزراء ": جملس " يف التوزيع
رسي

بام اخلارجية، وزارة أن جهازي  من  أعضاء  بإبالغ  هندرسون قام ..
البيان صدور  دون احليلولة سبيل اجلهود يف كل نفسه، بذلت فيها هو
كانا، وآتشيسون فالرئيس ِفَلْسِطْني. حول الرئيس عن األحادي
كانت قوى أن غري املوضوع.. حول باريس لبرينز يف أبرقا قد كالمها،
عىل متاًما قادرة اخلارجية وزارة تكن مل قوى األبيض، البيت يف تعمل
ذلك بأن ملعرفته حدث، إزاء ما األسف شديد هندرسون ضبطها. كان

الِفَلْسِطْينية(35). باملسألة التي حتيط الصعوبات مضاعفة إىل أدى

حني جديد إىل حضيض األمريكية الربيطانية الرسمية وصلت العالقات
االجتامع أمام (Ernest Bevin) بيفن إرنست الربيطاين اخلارجية وزير  تكلم 
يف فهمي يساء أال «أرجو بورنمث قائًال: يف الربيطاين العامل حلزب السنوي
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يريدوا مل أهنم كامن يف السبب إن الدوافع،: أنقى من انطالًقا قلت، أمريكا إذا
نيويورك». يف اليهود) (من منهم جًدا كبًريا يروا عدًدا أن

املوالني لنفوذ أكثر فأكثر خاضًعا يغدو كان الرئيس ترومان أن املؤكد من
جوهرًيا ت دوًرا أدَّ الداخلية السياسية احلسابات أن أيًضا وصحيح للِصْهَيْونية،
مع التحالف إىل  ترومان دفع يف وفعالية نشاًطا األكثر  أولئك ومن شأن. ذا
من فقط قليلة فبعد أشهر ْكَرم. بارتيل كان ِفَلْسِطْني يف قضية الِصْهَيْوين الطرف
شخصية رواية احلريري:  الستار ‹[خلف كتاًبا نرش التحقيق، جلنة مع عمله
Behind األوسط] والرشق ِفَلْسِطْني يف أمريكية الدبلوماسية اإلنغليزيَّة لقصة
the Silken Curtain, A Personal Account of Anglo-American Diplomacy

عمل من منه كبري جانب كان  .‹in Palestine and the Middle East, 1946
األمريكي الِصْهَيْوين (املجلس من  املعينني األشباح الكتاب من صغري فريق
بني مكانه الكتاب احتل .(Gerald Frank) فرانك ِغُرلد برئاسة للطوارئ)
'أول م)  1947-1946) عامي يف كثرية ألشهر  مبيًعا األكثر الكتب قوائم
اهليئة تباهت كام البالد'  يف مبيًعا األفضل الكتب من  يصبح  ِصْهَيْوين كتاب
يف ْكَرم بارتيل دأب نفسه، الوقت ويف دولية. مذكرة يف للمجلس  التنفيذية
شهرته وزن  مضفًيا املسيحيَّة) األمريكية ِفَلْسِطْني  (جلنة مجاهري أمام الظهور

املوالني للِصْهَيْونية(36). فريق املسيحيني عىل اجلديدة األدبية
غضب فورة الربيطانيون، يف قرر احلد، فقد هذا إىل األمر وقد وصل أما
ففي اخلامس املتحدة. املشكلة إىل األمم تسليم هو الوحيد املخرج أن شديدة،
قبل ذلك فعل  اعتزامهم أعلنوا م) 1947) فرباير ُشَباط/ من  والعرشين
الرئيس الزخم بات ذلك، م). وبعد عام (1948 من مايو أيار/ شهر هناية
لتحسني ممكن هو ما كل فعل عىل منصًبا املسألة  يف هذه  الربيطانية للسياسة
األمم يف  الدبلومايس وضعها وتعزيز العربية، للدول العسكري الوضع
قادرة دولة إىل إقامة الرامية اليهود ملحاولة املحتوم انتظاًرا لإلخفاق املتحدة،
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وكلمنت ترومان َهِري حكومتا أخفقت  تلت التي  األشهر ويف البقاء. عىل
جوانب من أي عىل لالتفاق أساس إىل االهتداء يف (Clement Attlee) آتيل 
حول املتبادلة الدبلوماسية الرسائل أما املتعددة. ذي الوجوه الِفَلْسِطْيني املأزق
تكون عادي، حتى تكاد غري نحٍو عىل مصقولة فهي الفرتة هذه يف املوضوع

بعض األحيان. فظة
به املحيطني أولئك جهود مع ترومان صرب نفاد  زاد نفسه، الوقت يف
إىل كلًيا مستندة األمريكية احلكومة قرارات جعل إىل الرامية وحماوالهتم
أيار/ يف إليه املَرِسل مكدوَنلد جيمس فعىل الِصْهَيْونيَّة. القيادات  َبْرَناَمج 
املباَرش، العلني للتقسيم تأييده لتوفري الِصْهَيْونيَّة القيادة من م) 1946) مايو
أولئك إشباع تستطيع لن إنك ! للجحيم «يا وعصبية قائًال: بنزق ترومان رد
غري بعض هؤالء يتفّهم روزفلت قائًال:«كان بحامقة مكدوَنلد أجابه الناس!».
الغاضب ترومان جواب فجاء  الناس».  شعور يفهم  كان  للوزن. القابلني
الغرب أنا من نيويورك. لست من أنا لست روزفلت.  التايل:«أنا النحو عىل
ولكنك ذلك، للخوف:«أعرف أثر دونام  رد مكدوَنلد أن غري األوسط».
ولكن فقط». هبذا متمسًكا بقيت إذا اليهودي، الشعب كسب دعم تستطيع
الناس. هؤالء إشباع يمكنك عىل أّي حال، إذ كرر: «ال قد مل يكن مل ترومان
واليهود». ِفَلْسِطْني عىل منصب اهتاممهم املتحدة. بالواليات  مهتمني ليسوا
أفعل أن جيب الغرب األوسط. من أنا نيويورك. لست من «أنا أخرى ومرة

صحيح»(37). أنه أعتقد ما
التي بِفَلْسِطْني، اخلاصة جلنتها املتحدة أسست األمم م) 1947) ربيع يف
لالنتداب اخلاضعة لتقسيم األرايض املؤيد تقريرها سبتمرب أيلول/ يف قدمت
األمم إلدارة القدس  إخضاع  مع  هيودية، وأخرى عربية واحدة دولتني: إىل

العرب. رفضه حني التقرير،ي قبول إىل اليهودية بادرت الوكالة املتحدة.
التأييد حشد  يف وأصدقاؤهم  الصهاينة دأب كله، الوقت  هذا خالل
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الصهاينة درج  التي الفظة األساليب من  ترومان انزعاج تفّجر توقف. دون
األصدقاء مع مراسالته خالل أخرى من مرة بعد اعتامدها عىل وأصدقاؤهم
س اُملَهوَّ ترومان هيام  أسطورة مع صارخ تناقض ففي  واملستشارين.
عزوف األشهر إىل يف هذه تشري التي األدلة من كثرة اليهودية، نجد باألصوات
جعله إىل الساعني السياسيني املستشارين مع التعاون عن املدروس الرئيس
من وغريه سيالر إمانويل مع اجتامع ثمة القضية. من جماهبة موقف يتخذ 
ما عىل يكن مل م) 1946) يوليو متوز/  يف النيويوركيني الكونغرس أعضاء
‹نيويورك إىل جرى ترسيبه االجتامع مضمون عن شيًئا أن الواضح يرام. من
صعيد حسن النية باهًظا عىل ثمًنا الصهاينة كلف عمل بحد ذاته وهو تايمز›
إنفرتشبل اللورد الربيطاين السفري  االجتامع يف قصتها حفزت التي الرئاسية

قال فيها: مرحة رسالة اخلارجية إىل وزارة الكتابة إىل (Lord Inverchapel)
مسرية اإلزعاج إزاء النكد ترومان ضيوفه خانة السيد استقبال أن يبدو
فقد متواصل. شبه  نحٍو عىل هلا إخضاعه يتم التي الطويلة الِصْهَيْوين
لإلصغاء، وهو لديه وقت وليس ِفَلْسِطْني يشء عن كل يعرف إنه قال:
أعضاء لومه عدم مع وإنه، عموًما، النازحني ختص بقضايا أكرب مشغول
اخلريف، يف لالنتخابات يستعدون ألهنم نظًرا املجيء، عىل الكونغرس
الواليات ختص مشكلة معي ليبحث إّيل ما شخص يأيت أن آن أوان قد
مسمعي عىل آتشسون تعليق يؤكد صحة  كله  وهذا  للتغيري.. املتحدة
ما أن أيًضا ويبدو كلها. املسألة  من مستاء الرئيس إّن  فيه: قال الذي

الِصْهَيْونيَّة(38). الضغوط من متعًبا بات بأنه ييش جرى

يقول الديمقراطي للحزب نيويورك والية  جلنة رئيس إىل  ترومان كتب
فعلوا كام عربة التفاح، قلب أجل من يستطيعونه بكل يشء اليهود بنزق:«يقوم
أن تنصحهم عليك أقرتح أن أريد التسوية. يشبه ما إىل توصلنا قبُل حني من

اهلدوء».(39) يلزموا بأن
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بالنسبة املناسب يف الوقت م) 1946) أكتوبر األول/ ين من تِْرشِ الرابع يف
باسم الناس (يذكره قوي بيان بإصدار ترومان قام املرحلية، إىل االنتخابات
سياسات من خيبته عّرب فيه عن (Yum Kippur statement الغفران'/ يوم  'بيان
اهلجرة إبقاء «استحالَة أرص فقد الِفَلْسِطْينية. القضية إزاء الربيطانية احلكومة
اهلجرة هذه ملثل بد ال الِفَلْسِطْينية. املسألة حل تنتظر ِفَلْسِطْني إىل الشأن ذات
الواليات فيها بام األخرى، للبلدان اهلجرة عىل قوانني َيَتَحتَّم تبَدأ َفْوًرا.. من أن
مع يتناغم «حل  إىل التطلع عن أخًريا، وحتدث ليربالية»  تصبح أن  املتحدة
ينقصه ال حًال يكون َثمَّ ومن اليهودية. الوكالة جانب املقرتحة من اخلطوط»
م) أن 1947) عام أواسط حلول بات واضًحا مع اإلقرار بالتقسيم. وحني إال
املرشدين، أوُربَّة وهيود إنقاذ (اليشوف) عىل قادر الرسمي التقسيم غري يشء ال
وزارة عىل أمريكية سياسة وفرضه احلل، ذلك عىل تبني رسمًيا ترومان أقدم

متكرر(40). نحٍو عىل وغادرة حًقا بل متمردة، خارجية

ترومان وَهِري وايزمن حاييم ( 8 . 2 . 4

َهِري ترومان يف قابلهم الذين رايتها الِصْهَيْونيَّة ومحلة أنصار من أحد من ما
جديرة باالعتامد متامسكة شخصية بصفته فاجأه رئاسته، من األوىل األسابيع
للشخصيات ينبغي عامَّ مفاهيمه مل يكن ملبًيا أحًدا منهم أن املؤكد ومن عليها،
ترومان، َهِري كان نفسه الوقت ويف وتترصف. تبدو أن العظيمة التارخيية
ْفَرنكِلن رئاسة عن ورثهم الذين السياسيني مستشاريه مع مناقشاته أثناء يف
حاييم ذكر اسم عىل لإلتيان مناسبة وجدوا كًال ّممن أن الحظ قد روزفلت،

من نوعية خمتلفة. أنه عىل عنه حتدث أمامه وايزمن
أن شهدت بلفور وعد إنجاز منذ  الزمن من  قليلة غري فرتات أن مع
ِفَلْسِطْني، ويف أوُربَّة، يف الِصْهَيْونيَّة القيادة باقي مع  خالف وايزمن كان عىل
قط، يصبح أحًدا من منافسيه مل أن عموًما به املسلم من كان فقد أمريكا، ويف
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احلركة لواء حتت املنضوية الفصائل إحدى زعيم من أكثر األمر، حقيقة  يف
مل بأنه الِصْهَيْونيَّة يف تاريخ قائًدا وايزمن «يتميز روز: يقول نورَمن الِصْهَيْونيَّة.

.(41)« َقطُّ مل يقد أو احلركة قاد فريق، أو حزب أي يتزعم
مل وإن التدين 'عميق رجًال نفسه ترومان، «يعد َهِري مثل مثله وايزمن، كان
الدينية، األعياد أيام الكنيس إىل كان يذهب للطقوس'»(42). دقيًقا مراعًيا يكن

يف بيته. عادة ويقيم االحتفاالت
اإلحساس بنوع من «مسكوًنا حاييم، مرة أخرى كان َهِري تورمان، ومثل
التاريخ يف نظرية وإىل ناحية من الديني الذايت إىل وعيه بجذوره يمتد الَقَدري»
العمل أعقاب ففي أخرى. ناحية من خاص شخيص نحٍو عىل  اكتساهبا تم

بإنجازه قائًال: احتفل م) 1922) يف التأييد لالنتداب حلشد املجهد
أتذكر حني البلدان األوُرّبية، مجيع يف اليهودي.. املجتمع إىل أنظر حني
أحد يقول: ما من استنتاج إىل وأصل يتجمد قلبي، الرشق، التدمري يف
املصدر من كلها واملعنوية األخالقية قوهتم استمدوا الذين املختارين غري
بمهمة لالضطالع ومؤهل هؤالء مهّيأ إال أحد من ما الوحيد، اليهودي
من أن حيققوا النجاح هلم بد وال العمل من أجل اآلخرين، محل عبء
ما ثمة فليس َثمَّ ومن .[37 سفر حزقيال [انظر اجلافة. العظام إحياء يف

مجيل(43). ولكنه صعًبا، قدرنا، قد يكون من الشكوى إىل يدعونا

احلركة يف منافسيه  [يعني ييل:«إهنم ما نقرأ مذكراته من آخر مكان ويف 
أنا يشء.. كل ينهار سوف ظهري.. أدير حلظة دوين، من الِصْهَيْونيَّة] سيفنون
القبيل، من هذا يشء إنجاز عىل قادر العامل رجل آخر يف وجود أعلم استحالة

العظمة»(44). جنون من ال أعاين أنني مع ذلك، أعلم
من وايزمن حاييم بتجريد م) عام (1946 حلول هناية مع املشكلة، متثلت
اخلاص األناين تقويمه أن يبدو  راح وبأنه الِصْهَيْونيَّة، احلركة الرسمية قيادته
لالهنيار تعرض يشء كّل كان فقد صحيًحا، كان ربام العاملية الِصْهَيْونيَّة لوضع
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عقد الذي بِلتمور مؤمتر م). ففي 1948) عام فرباير من ُشَباط/ مع حلول شهر
عىل كان مًرصا الذي ومعه اجليل وايزمن من التربؤ تم م) 1942) مايو أيار/ يف
املجتمع اليهودية. كان للمسألة عليه متفاوض حل إىل التوصل التمسك بأمل
إىل باهلجرة التحكم فرصة اليهودية الوكالة بإعطاء حينذاك يطالب اليهودي
ببنية نموذجًيا هيودًيا (كومنولث) ِفَلْسِطْني «تأسيس إىل وباملبادرة ِفَلْسِطْني،
عن للّدفاع اضطرارمها مع وايزمن ووايز، غري أن اجلديد». الديمقراطي العامل
«األمراء» إقناع يف دأبا بأهنام معروفني كانا باإلمجاع، تم إقراره الذي َناَمج الَربْ هذا
الشعب إرضاء بإمكانية بعد)  فيام وبرينز وبيفن وأتيل وروزفلت (ترشتشل

إغاثة الالجئني. بمشكلة السخي باالهتامم حالًيا اليهودي
يف بازل يف عقد الذي العاملية، للِصْهَيْونية والعرشون الثاين املؤمتر تبنى 
وايزمن أعاد عاطفي خطاب ويف بِلتمور. َبْرَناَمج م)  1946) األول  كانون 
كان لو كام حتدث  اإلنصاف، عن وبعيًدا املفاوضات. بطريق ثقته تأكيد
متورطني يف طريق التفاوض بأولوية الشك من قدر عن أي الذين عربوا كل
«ليس :(Lo zu haderech) هادرخ زو لو قاله ومما اإلرهاب وحتريضه. مساعدة
هذه تضليل، قائًال:«هذا أحدهم اللحظات هتف إحدى ويف الطريق». هو هذا

عىل املالحظة: وايزمن الفور انقض وعىل .«! غوغائية
بقوة أنبيائنا مدعمة كانت روحي ليت باللهب، كان مكّلًال لساين ليت
عىل كانا اللذين  ومرص بابل طريقي من وحذروا نبهوا حني العظامء،
واقرؤوا أسفار اذهبوا هيا واإلخفاق.. اهلالك إىل اليهود يقودان الدوام
أنبيائنا تعاليم ضوء يف نفعله ما واختربوا وحزقيال،  وإرميا إشعيا
وسيلة بأّي وليس باحلق، ِصْهَيْون إنقاذ سيتم احلكامء.. ورجالنا العظامء

أخرى(45).

الذي املؤمتر حضور إزاَء (154) مقابل (171) الِصْهَيْوين املؤمتر صّوت
ليحل حمل رئيس أي تسمية تتم لندن. مل يف عقده يقرتحون الربيطانيون كان
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اليهودية. التنفيذية للوكالة اهليئة لعضوية انتخابه يتم كاممل وايزمن،
أن يكون عن م) 1947) عام مع بداية فجأة، توقف وايزمن وهكذا فإن
اجلديدان، األمريكيان القائدان اعتقد وقد العاملية. الِصْهَيْونيَّة للحركة زعيًام 
احلقيقية اآللية يف فهم أخفق وأنه وايزمن، الزمن جتاوز قطار أن ونيوَمن، ِسلَفر
رئيس استعداء إىل أدى سلوكهام فإن ذلك ومع هبا. السياسة تعمل التي
آب يف املكتب رضب حادثة فمنذ كامًال. املتحدة استعداًء مجهورية الواليات

بالقيادة املنتخبة. لالجتامع مستعًدا ترومان يكن َهِري مل (1945 م)
ثابًتا روزفلت ْفَرنكِلن يبقى أن يف أملهم األمريكان الصهاينة وايزمن شاطر
روزفلت. تقويًام مبكًرا لتقلب شّكل أنه أي القضية، منارصة فروسيته يف عىل
االستامع إىل فبعد ترومان. خيبتهم من اآلخرين الصهاينة شارك فقد اآلن أما
آب من عرش السادس يف الصحفي مؤمتره بوتسدام يف تقرير ترومان عن اجتامع
يعطيه ما يأخذ فهو إال. ليس دجًال ترومان وايزمن: «ترصيح قال م) 1945)
لن اخليبة.  غري انتظارنا يف  شيًئا هنا  أرى  ال  أخرى ومرة األخرى، باليد بيد
يكون قد أنه مع اليهود، للخطر ألجل امتيازاته النفطية عىل تعريض قط يقدم
موافقة ومعها اهلجرة يريد  فهو  االنتخابات. ساعة تدق حني إليهم بحاجة

.(46) أيًضا!» العرب
رأًسا انقلب أن لبث ما ترومان َهِري شخصية وايزمن تقويم فإن ذلك ومع
للجمهورية. أصبح رئيًسا أن بعد األخري مع لقائه املباَرش األول جراء عقب عىل
من فإن م) ديسمرب 1945 األول/ من كانون (السابع اللقاء ذلك لقرص ونظًرا
ترومان. وايزمن شخصية تقويم يف كبًريا دوًرا ى أدَّ احلدس إنَّ القوَل: السليم
تأستذ الذي (David Niles) نايلز ديِفد من علم كان وايزمن قد فقبل االجتامع،
هيود مع احلديثة اللقاءات من مجلة لتأثري خاضًعا  كان ترومان أن يده، عىل
إطالع بمهمة شخصًيا يضطلع أن وايزمن قرر وعندئذ للِصْهَيْونية. معادين
حتقيًقا كوهنا عىل مدى اليهودية، للدولة الِصْهَيْونيَّة الرؤية عىل حقيقة ترومان
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عملًيا، اإليامن اليهودي حتقيق مكاًنا يتيح فرصة صريورهتا عرب القديم للحلم
سليمة، ديمقراطية أسس عىل قائمة نفسه «دولة علامنية، الوقت يف بقائها مع
وكان املتحدة». الواليات نظائرها يف نمط سياسية من ومؤسسات آليات ذات

بالًغا(47). ترومان تأثر
(املنظمة رئيس منصب يشغل وايزمن كان  فيام األويل اللقاء هذا جرى
القادة إىل بالنسبة نفوُذه، عانى أن بعد ولو الرسمي، العاملية) الِصْهَيْونيَّة
الذ فحني طويل. بزمن بِلتمور مؤمتر أعقب الذي احلاد التدهوَر اآلخرين،
يكن مل م)  1947) أول ين تِْرشِ يف أخرى،  مرة  يأس يف الصهاينة القادة به
الرئيس أن غري العاملية) الِصْهَيْونيَّة  (املنظمة يف رسمي  منصب أي  شاغًال
منتخب. ِصْهَيْوين مسؤول أي إىل  يتحدث ألن بعُد مستعًدا  يكن مل ترومان
الوفد املوقف اعتمده تليني من نوع عن املباَرشة األزمة  نشأت املرة هذه  ويف
رحم من ستخرج التي اليهود املتحدة بشأن حدود دولة  يف األمم  األمريكي
الرئيس ألن  ونظًرا نوفمرب.  الثاين/ ين تِْرشِ يف اقرتاحه سيتم الذي  التقسيم
القيادة ابتلعت فقد وايزمن، عدا كان  أي  إىل يتحدث ألن  مستعًدا يكن  مل
ممثل كان الدولة. إىل النقب ضم من أجل القضية لرشح وأوفدته كربياءها،
اجتامع يف وايزمن برفقة إيبان آبا املتحدة، األمم يف الرئيس اليهودية الوكالة
مفعمة رواية ترك وقد م)  1947 نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ من عرش (التاسع
ومن واجلغرافية. بالتاريخ  ترومان النبهار الرشيقة  وايزمن ملناشدة باحلياة
وزارة اخلارجية ضم موظفي اجتامع مع ترومان مباَرشة باهلاتف اتصل املقابلة
توجيهاته مصدًرا األمم املتحدة، مقر كان جارًيا يف اليهودية الوكالة ومسؤويل
أن احلدود َيَتَحتَّم عىل عقب، عىل رأًسا املتحدة الواليات موقف بقلب القاضية

النقب(48). تشمل
رئيًسا فيها أقابل التي حيايت يف املرة األوىل «إهنا قائًال: وايزمن راسله بعد فيام
وايزمن عبقرية تكن مل ويفهمها»(49). اخلرائط يقرأ أن  يستطيع  للجمهورية
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معرفة عىل استخدام التملق، بل عىل قائمة أن رأينا، لنا سبق كام الدبلوماسية،
بدقة. فيه استخدامه ينبغي الذي املكان ملعرفة يكفي العمق من املوضوع بقدر

عىل وايزمن  حافظ النقب، قضية حول الرئيس الناجحة مقابلته بعد 
احلصول إىل ساعًيا الرسائل، خالل من الراسخة الدبلوماسية العالقة  راد  اطِّ
قرار عىل مرشوع بالتصويت املتمثلة الرئيس القضية يف ترومان مساعدة عىل
أمام خطاب إلقائه  موعد جاء وحني نوفمرب. الثاين/ ين  تِْرشِ يف التقسيم
من اإلفادة إىل وايزمن بادر مباَرش، نحٍو عىل العمومية لألمم املتحدة اجلمعية
باحلياة، انطالًقا ومفعم جبهي نحٍو عىل الكتابية باللغة القوية الكامنة اجلاذبية
رجاالت الدولة املسيحيني. عمًرا مع الكثري من الذي دام الطويل تعامله من

:(12-11 :11) إشعيا سفر عىل النص اختياره وقع
الرب ويرفع الفتداء بقية شعبه.. يده فيمد الرب يعود اليوم ذلك ويف
واملشتتني من بيت إرسائيل بني من املنفيني ليجمع حوهلا األمم يف راية

األربعة(50). األرض أطراف يف هيوذا

أحدثت املناشدة هذه بأن املشهد من جًدا قريبني ممن كانوا الكثري اقتنع وقد
حاسًام. تغيًريا

ين تِْرشِ من والعرشين  التاسع ويف مطلوبة. األصوات ثلثي أكثرية كانت
ملصلحة املتحدة لألمم العمومية اجلمعية صوتت م) 1947) نوفمرب الثاين/
عرشة اإلحدى اإلسالمية والدول صوًتا. (13) مقابل (33) بأكثرية التقسيم

التصويت. امتنعت عن فقد بريطانيا أما للقرار. املعارضني بني كانت مجيعها

قرار التقسيم عواقب املسار : عن ) انحراًفا 9 . 2 . 4

األمم يف األمريكي الوفد ى أدَّ حني م) 1947) نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ منذ
سًريا األمور سارت العمومية للتقسيم، اجلمعية تأييد يف كسب دوره املتحدة
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كان ملا إعداًدا جيًدا معًدا األمريكي اجلمهور يكن مل اليهود. إىل بالنسبة سيًئا
بدوا بالقضية غُري، ليَس اهتامًما  هيتمون، كانوا من فمعظم حدوثه. متوقًعا
يلتحقوا يلبثوا أن لن ولكنهم أسناهنم، بطحن العرب سيقومون مقتنعني بأن
قليلون انتهى. قد القصة من البطويل بأن اجلزء أي العاملي، العام بركب الرأي
دولة بقيام السامح فكرة إىل األبد معارضة كانت العربية الدول أن أدركوا فقط
من قليلون، م). 1948) أيار/ مايو يف الربيطاين انتهاء االنتداب لدى اليهود
القيادة العرب ملنع سعي من املنبثقة العنف أعامل ملواجهة مستعدين كانوا ، َثمَّ
اليهودي. الرد عن النامجة العنف أعامل  أو وظيفتها، ممارسة من  اليهودية
بريطانيا أن تفهموا قد م)  1947) نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ يف  كانوا، قليلون
واسرتضاء متلق وعىل املنشودة، الدولة قادة مع التعاون رفض عىل كانت عازمة
الرصاع يف انتصارهم املؤكد العرب ِفَلْسِطْني وسكان احلالية العربية الدول قادة

القادم. الالمتكافئ
وهي واحلربية، اخلارجية وزاريت يف األكثرية عادت كله هذا ضوء يف
وزير يضم الفريق هذا وكان  اليهود، دولة لقيام أمريكا  لتأييد معارضة
ووزير الدفاع جيمس فورستال (George Marshall) اخلارجية جورج مارشال
اخلارجية روبرت وزير نائب من  كل مع جنب إىل James) جنًبا Forrestall)
َرْسك دين املتحدة األمم لشؤون الوزير ومساعد (Lovett Robert) لِفت 
هندرسون لوي اخلارجية وزارة يف الرشق األدنى مكتب مدير (Rusk Dean)
املتحدة. األمم وظيفية يف بمهامت املكلفني أولئك ومعظم (Henderson Loy)
دولة ظهور دون للحيلولة محلتها استئناف إىل اآلن األكثرية هذه عادت
بتمكني الرئيس  إقناع  يف هؤالء  نجح وقد الوجود. حيز إىل  الفعيل اليهود
من (Warren Austin) ُأستن َورن املتحدة،  األمم يف املتحدة الواليات سفري
احلاجة»، وحسب  الرضورة «عند تقديمه ليتم سلًفا، جاهز ببيان االحتفاظ
كل عىل املتحدة األمم وصاية خلق  اآلن تؤيد املتحدة الواليات  إن يقول
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«احلاجة لتكون املنطقي املسّوغ أما سنوات. عرش ملدة نافذة تستمر ِفَلْسِطْني،
أظهرت العربية للمعارضة املتوقعة غري الضخامة بأن متثل فقد  دعت» قد
إىل َثمَّ ومن وتفصيلها، املشكالت لدراسة الوقت من  املزيد إىل احلاجة
إمكانية أجل توفري م) من مايو (1948 يف أيار/ حدوثه املقرر تأجيل التقسيم
للنجاح آفاق أفضل  له تتوافر  حل بالعدل، اتصاًفا أكثر  التفاوض بشأن حل

الطويل. املدى عىل
مع للمفاوضات جمال ليس ثمة أي الصهاينة كان واضًحا أن إىل بالنسبة
أّي طوال أخرى بعد مرة املتحدة األمم تكتشفه أن ذلك شأن من وأن العرب،
اجلمعية إىل املطاف، أن تعود، آخر من املتحدة لألمم بد ال كان وصاية، فرتة

هيودية. ال دولة السابقة، عن املرة خمتلفة العمومية مع حصيلة
مارشال كان الوزير يبدو أن متباينة. االقرتاح هذا مهنديس دوافع كانت
تشجيعهم يعني أن قدًما السامح لليهود بالسري شأن من بأن اقتناعه يف صادًقا
اليهود سواء أمات العربية، الدول أن آخرون واعتقد اجلامعي. االنتحار عىل
دولة بظهور سامحهم واألوُرّبيني لألمريكيني تغفر لن يفعلوا، مل  أم مجاعًيا
عىل حتالفاهتا وستعيد عنهم، نفطها ستمنع إهنا الوجود، حيز إىل  اليهود
يمكن السوفيتي. االحتاد صف يف لتقف والدبلومايس السيايس الصعيدين
شأن من أن جدًيا يتوقع يكن مل الوصاية خطة أنصار من أحًدا إن بثقة: القول

الوصاية. فرتة انقضاء بعد اخلريطة تظهر عىل سيادة أن ذات دولة هيودية
آذار/ شهري اجلرائد يف عىل صفحات ظهرت اإلثارة بالغة قصص  ثمة
السيايس القرار صانعي أن عن م) 1948) عام من أبريل وَنْيَسان/ مارس
إىل يدعو وجيه  سبب وهناك الوصاية». «حل نحو متجهني باتوا األمريكي
عىل ال شعورًيا م) 1948) مارس آذار/ بداية يف كان، ترومان أن االعتقاد
جزئًيا كان أنه أو التقسيم، عن الرتاجع  من بنوع التفكري عىل عاكًفا األقل،
الصهاينة أصدقاء  قام  الوصاية. فكرة بجدوى  االقتناع يف  راغًبا األقل عىل
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إبقاء عن مسؤوالن كلفرد، وكالمها وكالرك نايلز ِدِفد  سيَّام وال اإلدارة، يف
الصهاينة. بتنبيه الرسميني م) 1948) انتخاب يف عىل الفوز قادًرا ترومان

عىل قادًرا منهم أحد يكن  مل حني  الرسميني، تنبيه هؤالء أمهية ما ولكن
؟ األبيض البيت دخول

محلة جراء الِصْهَيْونيَّة القيادة عن كلًيا بعيًدا أصبح قد ترومان كان 
عىل املنهمرة والربقيات الرسائل  من أطنان عن متخضت  الوقاحة متطرفة
متكن قد معني شخص كان العملية من جًدا مبكر وقت ويف األبيض. البيت
ما وهذا الِفَلْسِطْينية،  القضية عن له تكتب بأن ترومان والدة إقناع من  ا حق�
السياسة يف تدعي أحًدا حيدثك «ال مألوفة: بفظاظة غري عليها يرد ألن اضُطّره
شخصية روز من متكن أن له سبق  شخص أي بوسع  كان اخلارجية!»(51)
مثل يف الكامنة  الذايت التدمري إمكانيات يرى أن واقعي نحٍو عىل ترومان
بدوا الصهاينة القادة بعض أن املؤملة هي احلقيقة فإن ذلك املسعى. ومع هذا
بل يأمل، كان الذي ِسلَفر احلاخام قال فقد هلم. ترومان إىل رفض مرتاحني
نوفمرب، الثاين/ ين تِْرشِ يف سُيهَزم ترومان أن مجيًعا، اآلخرين مثل  ويتوقع
بتنا أننا  الواضح «من  اجلمهوريني: من السياسيون أصدقاؤه كان والذي
رشوى يعني ال يفعله  وما ترومان يقوله ما جلودهم! حتت ما إىل متسللني
اإلدارة جميء قبل اليهود، دولة أن فهو هلذا النقيض  الوجه أما  نقري»(52). 
إذا ثانية، منه وخترج العامل،  هذا إىل بالطبع، تأيت، قد احلكم، إىل اجلمهورية 

خطأ. الراهنة ترومان إدارة ترصفت
فيها الصهاينة كان سابقة مناسبة كل  يف الوضوح. بالغة  الصورة كانت 
معادية للِصْهَيْونية نشاطات عىل للتغلب الرئيس جانب من حترك إىل بحاجة
الذي وايزمن هو جانب من التدخل من نوع كان وزارة اخلارجية، هبا تقوم
العارمة، م)  1947) نوفمرب الثاين/ ين تِْرشِ نشوة بعد واآلن، اللعبة. يقلب
اليهودية الوكالة  بادرت نفسه. النمط من أخرى مأزومة حلظة  جاءت
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منه طالبة إنغلرتا  يف وايزمن حاييم إىل عاجلة  دعوة  إرسال إىل نيويورك يف
أن غريه أحد  يستطيع  ال الذي  الدور َي ويؤدِّ املتحدة الواليات إىل يأيت أن
«سياستهم بأن اعرتاًفا مؤملًا ذلك كان لقد العصيب. الوقت هذا يف مثل َيه يؤدِّ
غادرنا «لقد لزوجه: قال أن إال  وايزمن  من  كان فام  أخفقت. اجلامهريية»
ا، حق� عاد جديد»(53). وقد من إليها نعود أن البلهاء يريدنا واآلن ا، تو� نيويورك
الثمينة األيام من كلفته عدًدا التي باحلمى أصيب  أن لبث ما  ولكنه  بالطبع،
إىل خطاًبا وايزمن أَرِسل فرباير، ُشَباط/ من يف العارش وبعد ذلك، اإلضافية.
سبيل وقتك الثمني» يف من حلظات «بضع له خيصص أن فيه يناشده الرئيس،
ِفَلْسِطْني إىل وبالنسبة بل فقط، شعبي بالنسبة إىل «كارثة ال احليلولة دون وقوع
ما عىل كان،  ترومان أن اجلميع لدى الرعب أثار ومما املتحدة»(54). واألمم
احلظر بقرار املرة هذه مشموًال وايزمن حاييم كان لنفسه. بوعده متمسًكا بدا،
«سمع يف أنه وايزمن، بل حاييم يف رأيه غري أن ترومان يف األمر يكمن العام. مل
الِصْهَيْونيَّة الدعايات من ال مكان للمزيد تعبريه. حسب من قبُل» كلها القصة

املصدر. عن النظر برصف
الفور بأن عىل فكروا الناس من غري قليل عدًدا أن يبدو هذه النقطة وعند
أمام األبيض  البيت باب فتح عىل قدرهتا  تصور يمكن  التي الوحيدة القوة
حاييم من لكل واإلمجايل املشرتك بالوزن متمثلة تكون قد أخرى مرة رسالتهم

.(Eddie Jacobson) وإدي جاكبسن وايزمن
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) صداقة ذات شأن 3 . 4

غري اليهود من اثنان  أو صديق نفسه ترومان  للرئيس
السفري هاليفاكس، (لورد احلميميني  ولكن املهمني
يوليو متوز/ من األول املتحدة ، الواليات يف الربيطاين

م). 1945
أكثر كانت  وهيودي مسيحي بني صداقة من ما
Editor, American Jewish›بالتأكيد منها أمهية

.‹Archives, April 1968

1891-1955 م ) ) جاكبسن إدي ( 1 . 3 . 4

كنساس، بوالية ليفنورث يف م) 1891) عام املولود جاكبسن إدَورد كان
عنهام ولدمها يتحدث  اللذين  جاكبسن  وسارة لديِفد  الستة  األوالد  أحد
حيث املتحدة الواليات إىل هربا الرويس» الظلم من ضحايا «اثنني بصفتهام 
إىل العائلة انتقلت م) 1906) عام وُزَهاء فقًريا»(1). «إسكافًيا  ديِفد  أصبح
املدرسة إيدي ترك يبدو، ما عىل وبرغبة منه، ميسوري. بوالية مدينة كنساس
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عمره من عرشة اخلامسة يف وهو  العرص)  لغة حسب املدرسة  من (تّرسب
عىل مصادفة األثناء تلك يف تعرف خردوات. بائع عند  صانًعا  يعمل وراح
يونيون ) يف العمر ويعمل من والعرشين يف احلادية كان الذي َهِري ترومان

.(The Union National Bank / بانك ناشيونال
إدي التحق حني م)  1917) عام يف ارتبطتا أن الرجلني  حياتا لبثت  ما
والتاسعة املئة امليدان مدفعية يف  متوين رقيب أصبح أن لبث وما  باجليش،
األول املالزم إمرة حتت والثالثني، اخلامسة بالفرقة بعد فيام امللحقة والعرشين،
إدارة يف رشيكني أصبحا ترومان. َهِري الحًقا، والنقيب  األوىل،  املرتبة  من 
تطابق قوة إىل استناًدا مذهًال. نجاًحا املرشوع وحقق التعاونية. بطاريتهام ندوة
غامر أن خيوضا قررا بعًضا، لبعضها املكملة ومواهبهام الواضح شخصيتيهام
يعتزم مل ترومان أن السرية كتاب معظم يؤكد بعد اهلدنة. مًعا والتجارة العمل
الطموحات عن ختىل قد يكن ومل خردوات، بائع إىل يؤول أن للحظة واحدة
العمل فإن  يكن ومهام مًعا. االثنني أو السياسة أو بالقانون املتمثلة األكرب 
بصفته قليلة، بأيام إال العامني عىل يزيد ال بعد ما أخفق، أن لبث ما التجاري
جتربة أن عىل معنى، ينطوي ومما م). 1922 -1921) عام كساد أحد ضحايا
الرشيكني بني الثقة روابط ما يبدو، إىل تعزيز عىل أدت، املشرتك اإلخفاق هذا
رفض ترومان قبول احلامية ذلك. بعد وودودين محيمني صديقني بقيا اللذين
جلميع سدد  أن لبث  وما القرض،  من نصيبه من اإلفالس  قوانني بموجب
عىل ونيف العرشين السنوات من اجلزء األكرب َسَلَخ جاكبسن فقد أما الدائنني.
إىل ثانية للعودة االعتامدات من يكفي ما يستعيد أن قبل اًال، جوَّ بائًعا الطريق

اخلردوات. جتارة
أعامل لرجل الالزمة املؤّهالت يمتلك أنه يعتقد ترومان َهِري كان
«قدريت بِس، خلطيبته خطها رسالة مّرة، خطًيا، يف احلقيقة يف تباهى بل ناجح.
يقول: م) كتب 1917) عام التدريب يف يف معسكر كان حني ويف اليهودية».
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يدير بارع جًدا. كذلك وهو اسمه جاكبسن الندوة، «لدي هيودي مسؤول عن
بعد، وفيام .«(Morris Stearns) سرتنز موِرس اسمه هيودي اخلردوات حمّل
يف قضاؤه جرى يوم خائب عن البيت إىل كتب رسالة اجلبهة، إىل الطريق يف وهو
من بدًال كنساس يف أن أبقى استطعت «ليتني كثًريا: هبا نيويورك املبالغ مدينة

هذه»(2). (Kike) اليهود مدينة
يف النمطية العنرصية املالحظات هذه مثل من الكثري عىل السرية ُكّتاب عثر
موجهة رسالة من تم اقتطاعه ما هو أسوأها الشخصية. لعل ترومان مراسالت

(1911 م): من َحِزْيَران/ يونيو والعرشين الثاين يف بس إىل
والزنجي الغبار، من األبيض  الرجل  صنع الّرب  إنَّ ويل:  العم يقول
صينًيا. بصفته هبط أن لبث فام األعىل، إىل الباقي قذف ثم الطني، من
حتامل ذلك أن أظن كذلك. أكرههم وأنا واليابانيني. الصينيني إنه يكره
إفريقّية، يف أن يكونوا جيب بأن الزنوج االقتناع راسخ أنني غري عرقي،

وأمريكا(3). يف أوُربَّة والبيض آسيا، يف الصفر العرق أبناء

متمثًال املحرجة  املادة هذه  من استخالصه يمكن ما أفضل  يكون قد
يف التعبري عنها تم الشباب، سن يف مراهق تكن إال مواقف مل هذه إنَّ بالقول:

ورسية. خصوصية السياقات أكثر
مزعجة. سياسية صداقة عن لبِس كتب م) 1940) أغسطس آب/ يف
التحرر من متكني فور اليهودي اللعني.. عىل ذلك حًقا وساخط مشمئّز «إنني
عىل يتحدث أنه غري سأفعل»،  املاكر، العربي ذلك قبضة من واإلفالت
هيوديان «صبيان قائًال: اثنني قضية خمتلفة، عن عنرصين حول التالية، الصفحة

عمًال»(4). هلام أن أجد سأحاول ظريفان.
قائًام عىل ساخًرا  حتليًال يقدم الذي (Michael Cohen) كوهني مايكل أما
إرسائيل، ومع الصهاينة، ومع مع اليهود، ترومان تعامل عموًما ألشكال الشك
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بالصدمة أصيب  وقد  رآه، ما يتصور أن  عىل  قادًرا كان ما  «إدي أن فيخمن
يكتبه العمل وصديقه رشيكه يف كان التي التعليقات قرأ بعض حني بالتأكيد،
َهِري ترومان مل يكن هذا. يف أن نشك اليهودي»(5). ينبغي عن العنرص الرس يف
(باستثناء الوحيد املعروف والشاهد جاكبسن. إدي وكذلك مهذًبا، رجًال
جزء أي عىل ((Matt Donnelly) دونليل َمت عمره، وصديق ترومان سكرتري
كان وَهِري جاكبسن ترومان الرئيس بني املسجلة  غري  الكثرية اللقاءات من
(Abraham A. Granoff) غرانوف أبراهام يدعى كنساس مدينة من حمامًيا
إزاء اللذين أحس هبام واالنزعاج بالصدمة شبيًها سنوات شيًئا بعد تذكر وقد

هبا. يترصفان كانا التي الطريقة
نأيت كنا أي من األوقات. يف موعد أي وحده، أو معي إدي، مل يطلب
بالبيت ونتصل يف واشنطن، من أن الرئيس أوًال التأكد بعد واشنطن إىل
حدود ال ساعات. بضع غضون يف موعد عىل هاتفًيا.. فنحصل األبيض
تقارير.. سبيل املثال.. ال عىل اخللفي، من الباب إدخالنا يتم للوقت..
ترومان كان استثناءين.. أو واحد استثناء مع تسجيل.. دون يشء كل
تلك هي اللغة التي .! الزانية (bastards)! اجلسا يقول: اجلسا با ابني

نتكلمها»(6). كنا

نقاشات بنظريهيام يف شبيهني فقد كانا وطابعها العام نقاشاهتام أما مضمون
كذلك»: أسئلة ا حق� «وقد كانا عسكري فوج يف أي سالح رفيقي أو زميلني
اللقاءات يف أالعيب ومطبات دبرامها مًعا ذكريات لآلخر، منهام أرسة كل عن
ترومان أن يشك أبًدا مل جاكبسن إدي أن املؤكد ذلك. من إىل وما والسهرات
من الكاذبة امليسورية تبجحاته يف غريه، يستغرق صحبة يف يكون حني كان،

اليهود. عن والطرائف النكات من سيًال ويطلق آلخر حني
فصالته كثرية. أشياء ربام عن اليهود؟ ترومان يعرفه كان َهِري الذي ما ولكن،
(>شاّبوس معها حيتفل التي كان فاينر، عائلة جريانه، مع كانت األوىل اليهودية
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بمدينة ترومان أصدقاء دائرة إىل إدي، كان يف وإضافة احلصاد])(7). غوي< [عيد
ترومان َهِري كان مًعا، عملهام أيام وإضافًةإىل اليهود. من قليل عدد غري كنساس،

يزورعائلة جاكبسنبانتظاميفأيامهالكنساسية،عادةللعبالورق.
جاكبسن َهِري مل يعّول املدينة، وكنساس إندبندنس ترومان يف خالل أيام
(األرثوذكسية) متطريف أبوين أيدي عىل نشأته فبعد عىل انتامئه اليهودي. كثًريا
حيث العرشينيات، عقد  من األخرية  السنوات حتى إيامنه ممارسة من انزلق
تنتمي زوجه كانت الذي (Reform Temple) اإلصالح هيكل عىل يرتدد بدأ
أوًال، اليهود، الرجال وفرق اهليكل فعاليات يف ناشًطا أصبح ذلك، وبعد إليه.
ِصْهَيْونية. منظمة أية  إىل  ينتسب مل الثانية. احلرب بعد الحًقا، بريت، وبناي
كام للِصْهَيْونية، املعادي  الطرف إىل  ميالني كانوا اخلاص هيكله وأعضاء
فيام آخر يشء أي من أكثر فيه أثر ما أما املعارضة. شديد كان  حاخامه أن 
«امللل الطوائف متزيق عىل  قدرهتا يبدو،  ما عىل كان، فقد الِصْهَيْونيَّة خيص
مًرصا بعناد، بقي وقد البالد. اجلزء من ذلك يف وخصوًصا إْرًبا، إْرًبا والنحل»
وفاته حتى صهاينة، قادة رعاية حتت نشاطه من كلها الكثرية األشهر خالل
هيودية قيام دولة دعمه لقضية يف كان، بل يكن ِصْهَيْونًيا، مل أنه عىل يف احلقيقة،
أما أوُربَّة. ليهود ملجأ إجياد  عىل الشديد بحرصه كلًيا مدفوًعا احلرب، بعد
نعلم حني سيَّام وال منطقه، تعقب علينا الصعب من فيصبح الدولة، خلق بعد
املمثل غري بصفته ووايزمن، ترومان الرئيسني من كل تلبية لطلب عمل،  أنه
بني الرسائل ناقًال وجودها، من األسابيع األوىل خالل للدولة األول الرسمي

الرئيسني.

الرئيس ) صديق 2 . 3 . 4

غري ترومان  ارتقاء Frank):«إن Adler) أدلر فرانك احلاخام يقول كام
الشهرة العامة إىل ورفعه الظلمة من جاكبسن إدي انتشل الرئاسة إىل املتوقع
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السنوات حلم حقق كان فقط، قليلة أيام قبل املفاجأة»(8). من نفسه  بالقدر
رقم املبنى يف الرجالية لأللبسة وست بورت حمل افتتاحه عرب ونيف، العرشين
إىل مدينة ذلك بعد جتارته ربام كانت كنساس. بمدينة الرئيس يف الشارع (39)
مطالبهم إليصال قناة جاكبسن سوف يعمل الكثريين أّن إدي العتقاد ما درجة
أكد قد ترومان فَهِري أخطؤوا. األمر كذلك فقد كان إذا اجلمهورية. رئيس إىل
أما له هو»(9). شيًئا يطلب إيلَّ مل كلها واشنطن يف سنوايت «خالل ييل بقوة: ما
ما متاًما. خمتلفة مسألة كانت  فقد الوقت ذلك يف  اليهودي الشعب حاجات
انطالًقا حق، صاحب بأنه بوضوح ترومان َهِري إبالغ أن سارع إىل إدي لبث
وهذا القضية هذه عن أعامق القلب ومن برصاحة التكلم يف قديمة، من صداقة
قليًال) وضعية حنكه من (يسوي قليًال أسنانه عىل يشد أحياًنا َهِري جعل ما
والرتحيب إيدي استعداده الستقبال اختزال إىل يفض مل أنه غري حدوثه، لدى

وغري مسجل. مربمج غري يف لقاء عملًيا، يشاء وقت أي يف يف واشنطن به
تبصري يف معيًنا  دوًرا ى أدَّ جاكبسن إدي أن إظهار املمكن من أّن غري
القضية من صحيح موقف الختاذ  الداخلية السياسية بالقيمة ترومان َهِري 
خريف أواخر من املمتدة الفرتة خالل متنامية أمهية عامل ذو وهو الِفَلْسِطْينية،
األول من كانون ففي م). 1948) يف عام إىل يوم االنتخاب م) 1947) عام
‹بناي نرشهتا افتتاحية كتابة يف وغرانوف جاكبسن  اشرتك م)  1947) عام
،‹B'nai B'rith National Jewish Monthly منثيل جويش ناشيونال بريت
من أكثر كان، الذي  هو األمريكية اجلمهورية رئيس «رئيسنا، إن فيها: قاال
الرئيس ساهم لقد املتحدة.. األمم أصوات ثلثي عن مسؤوًال آخر، فرد أي
األمريكي الوفد قيام عىل نحٍو مباَرش عىل أرشف األمر. شخصًيا يف ترومان
ثلثي عىل للحصول  نفوذه باستخدام (Flushing Meadow) ميدو فلشنغ  يف
هذه ظل «ويف يف ‹[مذكرات]›. مباَرشة ترومان ينكره أمر األصوات». وهو
مكانه حيتل أبطال العدالة. أعظم أحد بصفته الرئيس ترومان يربز الظروف،
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كسبها تم اآلن التي املعركة قيادة عرصنا، تولوا، يف آخرين نبالء مسيحيني مع
روزفلت وْفَرنكِلن ولسن وُودرو جورج ولويد بلفور اللورد من كل مع
هم»(10). نجلُّ آخرين سياسة ورجال وأبطال ْكَرم، وبارتيل مكدنلد  وجيمس
غري لقائه يف قاله شيًئا أن يرى  من ثمة باملقال. سعيًدا كان ترومان أن  نعلم
ربام م) 1947) األول، كانون من التاسع وغرانوف يف جاكبسن مع املسجل
مبكًرا بنًدا حال، أّي عىل كان، غري أن املقال االجتاه. هذا السري يف إىل حفزمها
كسب أجل من حًرصا اإلدارة ألصدقاء جًدا بنود املسعى الدعائي النشيط من

م). 1948) يف اليهودية األصوات
حتى تأت مل  للتاريخ صانًعا املؤكدة جاكبسن إدي حلظة  فإن ذلك،  ومع
يف داخًال نفسه وجد الزمن حلظات من حلظة ففي م). 1948) مارس آذار/
الِصْهَيْونيَّة العاملية، يف وهيبة نفوًذا الشخصيات أكثر مع مستحيلة شبه رشاكة
ترومان، الرئيس  انتباه جذب عىل قادًرا عملًيا وبات  وايزمن، حاييم مع

الِصْهَيْوين. احللم القرار الذي أنقذ عىل منه وحاصًال

الرئيس جيند صديق وايزمن حاييم ( 3 . 3 . 4

َهِري مايض يف غوصهم لدى جاكبسن عالقة عن الصهاينة القادة يغفل مل
هيودا بن ويف كنساس بمدينة هيكله يف الصهاينة جاكبسن فأصدقاء ترومان.
م) 1945) مايو أيار/ نجاح. ويف دون طويلة إقناعه لسنوات عاكفني عىل كانوا
اجلالية اليهودية مركز وزعيم مطعم صاحب (Max Bretton) برتن ماكس بادر
(Israel Goldstein) إرسائيل غولدشتاين الدكتور جلب إىل كنساس، بمدينة
للقاء املحافظني، احلاخامني وأحد األمريكية) الِصْهَيْونيَّة (املنظمة رئيس
إىل بروتون عمد املطاف هناية  يف ِصْهَيْونًيا،  األخري  جعل يف  أمًال جاكبسن، 
:(14 :4) أستري من سفر مقتبًسا بباله، خطرت احلجج التي استخدام أقوى
دون ولكن  اُملْلِك؟»(11). إىل  وصلت الوقت هذا ملثل ربام يدري؟ «ومن
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كان للِصْهَيْونية. ألن يعلن والءه مستعًدا إيدي صديق الرئيس يكن مل جدوى.
إزاء العاديون اختذها الصهاينة التي املواقف هذه عىل متنبهني الصهاينة القادة
كانوا أهنم ببساطة والسبب هو استغالهلا. حياولوا مل جاكبسن، غري أهنم إدي
ِهلل وأبا وايز ستيفن من فكل اخلاصة. مصادرهم حكمهم عىل يف خمطئني متاًما
وكانوا متورمة، ذوات أصحاب مجيًعا كانوا وآخرين، وإمانويل نيوَمن ِسلفر
أنفسهم، أمام االعرتاف يقتنعوا برضورة األشهر حتى من الكثري إىل بحاجة
داخل إىل العودة يف أمل وجود أي بعدم اآلخرين، أمام االعرتاف إىل إضافًة
تقليص إىل مجيًعا الصهاينة شيوخ سعى يشء كل انتهى أن وبعد األبيض. البيت
حاييم مذكرات يف يظهر ال اسمه فحتى األدنى. احلد إىل جاكبسن إدي دور
خالصة تقديم عىل غرانوف أبراهام ابن (Loeb) لوب حرص وقد ! وايزمن
ملا اليأس متاًما يف غارقني يكونوا مل «لو قائًال: كثرية سنوات بعد للقصة حمكمة

أمثال إدي جاكبسن»(12). استخدام إىل وصوًال التنازل عىل الصهاينة أقدم
يف تأثريه م) يامرس 1948) عام حلول أوائل مع راح، أن ديِفد نايلز نعلم
صديقه لدى املتميزة إدي جاكبسن مكانة بأمهية الرسميني الصهاينة ويقنعهم
جهودهم إخفاق بعد وأخًريا، إليه.  الوصول عىل  وقدرته اجلمهورية رئيس 

إعادة وايزمن إىل الرامية
من كل  قام م)  1948) فرباير ُشَباط/ يف اجلمهورية رئيس مكتب إىل 
بريت) (بناي رئيس  (Maurice Bisgyer) بيسغري  وموريس غولدمن فرانك 
والعرشين احلادي ليلة منتصف بعد جاكبسن إدي بزيارة التوايل، عىل وكاتبها
حاييم لقاء بخصوص الرئيس  بمحادثة بإحلاح ومطالبته فرباير ُشَباط/ من

سكرتري الرئيس: إىل برقية إرسال إىل جاكبسن بادر الفور وعىل وايزمن.
حتى الرئيس مكتب وضعت الرسالة التالية عىل كثًريا إذا ما لك سأقدر

فوًرا. يراها
عن العزوف إىل تدعوك ممتازة أسباًبا  لديك  أن أعلم الرئيس  سيادة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


331
شأن ذات صداقة

التي الضغوط مدى أنا أكثر مني يدرك من أحد ما وايزمن. حاييم رؤية
كام املحرتم، هذا الشخص غري أن العصيبة، األيام هذه يف هلا تتعرض
لدى وأروع قائد سياسة أعظم رجل مرة، هو ذات يل قلت أن سبق لك
يقابلك. أن مل يستطع القلب ألنه السن، ومكسور طاعن يف شعبي. إنه
عىل اخلدمة من القليل إال إليك طلبت  أن  يل يسبق  مل الرئيس، السيد
أن تقابل إليك اآلن أتوسل غري أنني الطويلة، سنوات صداقتنا امتداد
لن أنني لك أؤكد أن أستطيع ممكن.  وقت أقرب وايزمن يف الدكتور
أكون أن يف رغبت إذا قادتنا. من  آخر شخص أي ملصلحة أناشدك 
أهيا معكام، ألكون فوًرا واشنطن إىل الطائرة أستقل فسوف حاًرضا
أصّيل تقديري. حسب واحدة ساعة غضون يف املحرتمني، السيدين

تربق(13)!. أن أرجو مقابلتنا. عىل قادًرا أن تكون داعًيا

صد ، فلوريدا بوالية وست كي  يف إجازة يف كان الذي الرئيس ولكن
قائًال: صديقه

يكن مل [وايزمن]. به أرحب أن فلم أستطع االزدحام َبْرَناَجمي شديد كان
الطبيعي أن من مسبًقا.. أعرفه ال يل وأنا يقوله أن يمكنه يشء أي ثمة
أملهم خاب وقد الغليظة، العصا سياسة اعتامد منا توقعوا الصهاينة
إىل أصل أكاد السياسة.  تلك مثل اعتامد أخفقنا يف حني احلال بطبيعة

اآلن. حاله هي كام للحل قابل غري الوضع إن استنتاج يقول:

بالبيت هاتفًيا االتصال إىل اآلن جاكبسن بادر نموذجية، غري عناد يف إيامءة
مارس آذار/ من عرش الثالث وطلب موعًدا. ويف الرئيس عودة فور األبيض

آندي جاكسن: مقابلة باسم يعرف ما بات جرى
اهتامًما دائًام به كان هيتم الذي عميل، عن عائلتينا، عن بضَع دقائَق حتدثنا

أخرى. وعن أشياء شخصية أخوًيا،
متجهم متوتًرا أصبح الفور عىل الِفَلْسِطْيني. املوضوع طرحت ثم
يف يطلقها كان التي العبارات يف اجلفاف وشديد الكالم حاد  الوجه، 
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هبذه كلمني أن له يسبق مل كلها الطويلة صداقتنا سنوات يف وجهي.
الطريقة.

العرب أو اليهود أو ِفَلْسِطْني مناقشة يف راغًبا يكن مل بحدة: إنه حني قال
ملساراهتا وفًقا األمور هذه  تسري  بأن راضًيا كان وإنه الربيطانيني، أو
إيل بالنسبة املستحيل شبه من جعل املتحدة األمم خالل من اخلاصة

اللقاء. أواصل أن
فعل عىل جترأت كيف اآلن أستغرب وأنا ا حق� رحت أجادله وعندئذ
عرب ما كثًريا التي وايزمن، للدكتور يكنها التي باملشاعر ذكرته ذلك. 
برحلته وقام ومريًضا السن يف كبًريا  رجًال كان الدكتور  بأن  عنها،
بقي أن الرئيس غري ملقابلته، إال ليشء ال املتحدة إىل الواليات الطويلة

يتزحزح. غري قابل ألن صامًدا
غضبه.. من للتخفيف أسوقها أخرى  حجج  أّي أتذكر أن أستطع مل
توقف تصدق، أو ال حني غرة، صدق وعىل سحقني، رفضه طلبي كان
رأيته جواًدا، ممتطًيا جاكسن آندرو متاثيل ألحد مجيل نموذج عند ناظري
ويف البيت األبيض. فيها زرت التي السابقة املرات الكثرية يف عابرة رؤية

تقريًبا: حرفًيا ييل ما للرئيس أقول وجدتني اللحظات إحدى
اّطالًعا الناس أكثر كنت ربام ببطل. مولًعا حياتك طوال كنت َهِري،
مًعا خمزننا لنا كان حني أتذكر جاكسن. آندرو حياة  عىل أمريكا  يف 
هذا األمريكي عن والنرشات واجلرائد للكتب دائم القراءة أنت وكنت
بمدينة كنساس، اإلقليمية جاكسن ببناء حمكمة وحني قمت العظيم.
األخرض املرج عىل الطبيعي، باحلجم حًرصا، التمثال هذا وضعت
مولع أيًضا أنا َهِري، يا حسن، منتصًبا. يزال ال حيث املبنى أمام املنبسط
أيًضا درست أنا أن عاش. له سبق أعظم هيودي أنه برجل أعتقد ببطل،
رجل مرة، من أكثر يل قلت أن لك سبق كام أنه، معك  وأتفق ماضيه
وايزمن حاييم عن أحتدث الوقت نفسه. إنني يف عظيم وسيايس حمرتم
ال األميال آالف قطع ولكنه صحًيا، االهنيار عىل املوشك باملرض، املهدود

شعبي. بقضية االهتامم ويناشدك ملتمًسا منك إال لرياك ليشء
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الصحيح االطالع أن يمكنك من به لقائك من شأن موقًنا أن مل أكن لو
ذلك ومع هنا، إىل ملا جئت هو، كام ِفَلْسِطْني يف الوضع والدقيق عىل

مقابلته. ترفض فإنك
وحني بأصابعه  املكتب  يقرع  بدأ الرئيس أن الحظت  انتهائي حلظة
وبدأ الدّوار  كرسيه عىل يزال ما وهو بعنف دار الكالم، عن توقفت
من حمدًقا مجيلة، حديقة ورود الصيف يف كانت ما إىل النافذة عرب ينظر
اإلشارة. هذه أعرف مغزى كنت مباَرشة. وابنته صور أمه وزوجه فوق
مرت الدقائق  من  كم أذكر ال  رأيه. تغيري عىل عاكًفا كان  أنه علمت
مفاجئ نحٍو وعىل قروًنا من الزمن. كام لو كانت أهنا بدت غري بصمت،
بأغىل وتفوه عيني يف حمّدًقا إّيل ونظر واجه مكتبه، ثانية، أخرى دار مرة

حيايت: سمعتها يف الكلامت التي
أقابله(14). سوف ! يا ابن الزانية ! األصلع أهيا ربحت، لقد

آذار/ من عرش (الرابع نيويورك إىل  جاكبسن ُنقل مباَرشة ذلك وبعد
الرئيس بأن التأكيد يصل أن إىل منه قريًبا والبقاء بوايزمن  لالجتامع مارس)
وحيترض. ينتظر «شعبنا حوله: ملن وايزمن قاله لقائه. ومما ا عازًما عىل حق� كان
كلها إىل رحلتي فإن يقابلني إذا مل ترومان. ملقابلة الرئيس أسابيع منذ أنتظر أنا
الدوام عىل كنت عبث. يف عبًثا ستكون بمجملها ومهمتي الواليات املتحدة
عرش اخلامس ويف عنا»(15). يتخىل العامل عنا. عليه أال ختىل لقد به. الثقة راسخ
سيتم يف َناَمج، الَربْ خارج لقاء، أن نبأ الرئيس ناقًال كاتب اتصل مارس آذار/ من
الدكتور عىل َيَتَحتَّم املراسلني كان تنبيه ولتجنب آذار/ مارس. من عرش الثامن
الرشق. بوابة يدخل عرب وأن جاكبسن، إدي اصطحاب أن يأيت دون وايزمن

آذار/ من عرش الثامن يوم يف الرس، ترومان َهِري إىل وايزمن اجتمع حاييم
َناَمج. الَربْ يف االجتامع، غري الوارد هلذا حمارض أي ثمة ليس م). 1948) مارس
ثالثة ‹[مذكرات]› يف الغامضة الضبابية  ترومان  خالصة سوى لدينا ليس 
الالحقة وايزمن ورسالة وايزمن، مذكرات يف غموًضا  أقل  ليست أسطر
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بيرت خلصهام فقد وأمهيته االجتامع مضمون أما للرئيس، الشكر عن  تعبًريا
والتعاطف االحرتام من االعتيادي غري فعل التيار «مرة أخرى، غروز قائًال:
غّري حديثهام.. عىل وطغى ِفْعَله األول، لقائهام عىل احلياة أضفى الذي املتبادلني

األصلية»(16). قناعاته إىل وعاد رأيه ترومان

ترصيح أُستن ( 4 . 3 . 4

يتلقون رأينا، سبق لنا أن كام نوفمرب، الثاين/ ين بدأ الصهاينة، منذ شهر تِْرشِ
اتصاهلم نقاط ومع التقسيم. التزام عن للرتاجع اإلدارة تيش باعتزام إشارات
أرض عىل الوضع سوء  مدى يعلمون يكونوا مل ربام  الصهاينة فإن املفتاحية
من املركزية االستخبارات جهة ووكالة التخطيط السيايس من فجهاز الواقع.
لن تكون قادرة عىل هيودية أّي دولة إن قائلني: الرئيس ينصحان كانا ثانية جهة

التقسيم. دون احليلولة من بد ال إنقاذ اليهود سبيل ويف البقاء،
َهِري قيام تال الذي اليوم م) 1948) مارس آذار/ من عرش التاسع  يف
راسًخا، اآلن بات بالتقسيم التزامه أن الرس يف وايزمن حاييم بطمأنة ترومان
األوىل الصفحات عناوين باحتالل (Warren Austin) ُأستن َوَرن السفري قام 
اآلن باتت املتحدة الواليات املتحدة أن األمم يف عرب اإلعالن جرائد العامل يف
العربية املقاومة استمرار «طوال النجاح له يكتب لن التقسيم بأن مقتنعة

مؤقتة. وصاية اقُرتحت إقامُة فقد َثمَّ ومن اجلارية»،
األمر َجدب غوريون إىل بن بادر بالصدمة. الصهاينة احلال, أصيب بطبيعة

يومياته: يف كتب الغضب. شديد ترومان كان «استسالًما». أنه عىل
هذا عقب عىل رأًسا سياستي الِفَلْسِطْينية قلبت اخلارجية أن وزارة أرى
يف الصحف! أراه ما هو املوضوع أعرفه عن األول الذي اليشء الصباح.
بوجهني. ومنافق كاذب وضع يف  اآلن أنا مرعًبا؟ جحيًام ذلك أليس 
عىل أناس ثمة والوضاعة. املهانة هذه بمثل شعرت أن يل يسبق مل
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حز الدوام عىل أرادوا ممن اخلارجية وزارة يف والرابع الثالث املستويني
يف ذلك(17). نجحوا لقد رأيس]. [قطع عنقي

فقد هذه الفضيحة الكارثية اخلاصة عن ترومان مسؤولية مدى أما مسألة
طويلة قائمة من خيتار الّدارَس املهتم أن ويمكن  الباحثني، كل بعمق درسها
أجاز املراحل، مرحلة من يف كان، ترومان أن اجلميع عىل يتفق األحكام. من
يبدو حني عام حلظة ذعر هناك ثم املعلنة، اإلدارة سياسة متناقص مع عمل خط
ذلك يتضح أن من وبعد واحد، وقت يف جيري اتباعهام سياستان كانت كام لو
حقيقة عن املنصة ليكشف النقاب عن النزول إىل أحدهم يبادر الرضوري أن
الواضح من  املسألة. جتاه متاًما واضًحا البداية منذ كان  اجلمهورية رئيس أن
وزارة موافقة عىل حاصًال مارس  آذار/ من عرش الثامن يف كان ُأستن أن 
إلصدار مؤقت تفويض أنه أدرك اجلميع ما يف ظل قدًما السري عىل اخلارجية
إىل مؤمتر اخلارجية وزير دعا مباَرشة ُأستن خطاب بعد نطق به. كالذي ترصيح
أمام به  أوىص أنه  ومؤّكًدا حكمة»،  األكثر  «باخلط األمر واصًفا صحفي،
ترومان إنَّ  أيًضا:  تقول  السجالت  أن عليه، غري  وافق األخري وأن الرئيس، 
ثمة الفعيل. إلقائه قبل الوصاية خلطاب األخرية َدة اُملَسوَّ رؤية يف البداية أرص
األخرية اللحظة يف االلتزام ذلك اخلارجية جتاوز وزارة بأن لالعتقاد يدعو ما

كان متعمًدا. ربام

إىل التقسيم يعيد عن طريق بحًثا ( 5 . 3 . 4

والرابع مارس آذار/ من التاسع عرش بني جرت التي القصة أحداث تزخر
املدى القصري عىل واإلحراجات. اآلالم من كبري بقدر مايو، من أيار/ عرش
ترومان بادر ما إذا كسبه يمكن مما بكثري أكثر فقدانه يمكن واضًحا أن ما بدا
معرتًفا، بدا  ما إذا تتبدد أن  كلها فائدته شأن فمن  ُأستن. ترصيح َجدب إىل
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للدولة. اخلارجية السياسة بدفة ممسًكا يكن مل بأنه النهار، ويف ضوء املأل أمام
صعيد عىل القرار صنع إلظهار عملية السعي يتم أن فقد بدا رضورًيا َثمَّ ومن
طريق عن هي مما وغموًضا أكثر تعقيًدا كان كام لو األمريكية السياسة اخلارجية
االقرتاح بني التوفيق سبيل يف اعتامدها سيتم خيمنون الطريقة التي جعل الناس
فقد وهكذا أخرى. جهة للتقسيم من القديم املؤيد جهة واالقرتاح من اجلديد
نًصا آذار/ مارس، من اخلامس والعرشين يف الصحفي مؤمتره يف ترومان، تال
بدقة عنه ُأستن السفري تعبري تم املتحدة الواليات موقف «إن يقول: مكتوًبا
ترومان قام نفسه الوقت األمن».(18) ويف جملس أمام ألقاه الذي اخلطاب يف
عن والبحث «بالذهاب (Samuel Rosenman) روزنمن سامويل بتكليف
كل أعني كنت بأنني  إلبالغه  عليه العثور حتى مكان كل يف وايزمن حاييم 
أعني وكنت التقسيم خيص فيام بمواقفنا سنتمسك بأننا َوَعْدُت  قلتها. كلمة
أن بالثناء اجلدير من  أيام. بضعة بعد  الرسالة  تكرار جرى  وقد أقول». ما 
إبالغ مع ُأستن، ترصيح عىل علًنا يرد أن رفض حني للصداقة وفًيا بقي وايزمن
(الثاين جاكبسن إلدي هاتفًيا قاله ًرسا بأنه كان موقًنا. فام من الصهاينة املقربني
أعتقد أنا ال باألسى. وال تشعر حمبًطا، تكن «ال مارس): آذار/ والعرشين من
اجلمعة يوم املتحدة األمم يف سيجري كان ما يعرف كان ترومان الرئيس أن
ومن هبا، أن تقوم عليك مكلف بمهمة َيَتَحتَّم أنت اخلميس.. يوم حدثني حني

مفتوًحا»(19). البيت األبيض ُتبقي باب يقيض بأن واجبك فإن َثمَّ
رئيس تصميم لتدعيم وايزمن كتب أبريل َنْيَسان/ من التاسع يف
الدولة بني هو  الرئيس، سيادة  يا شعبنا، إىل بالنسبة  اخليار «إن اجلمهورية:
بني القضية هذه وضع يف اإلهلية والعناية التاريخ تضافر لقد واإلبادة.
القانون روح ينسجم مع بام حلها عىل قادًرا ما زلت بأنك وأنا موقن يديك،
وولفسربغ أوسكار إىل نيويورك من أيام بضعة قبل كتب األخالقي»(20). وكان
الكبرية أعدادهم مع اليوم، أعداء «حمكوم عىل القدس: يف (Oscar Wolfsberg)
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ومع مصادر خمتلفة، من هلم يتوافر أن يمكن الذي الدعم ومع غطرستهم ومع
ألن خيفقوا بأن تقريًبا، صديق أي دونام وحدنا واقفني جيدوننا أهنم  حقيقة 

شعبه»(21). سيحمي الرب
السفري كان ُأستن. ترصيح  عن تدافع أن اإلدارة عىل  حتتََّم فقد وهكذا 
الذين أحد (Inverrchapel) إنفرتشبل اللورد املتحدة، الواليات يف الربيطاين
السيايس، للخط انقالًبا هنائًيا حدث، ملا الظاهر املعنى إىل استناًدا األمر، عدوا
واقعية سياسة اعتامد عن  يكشف قاطع نحٍو عىل اجلمهورية رئيس وقفه 
الربيطاين الفهم تبني إىل  األخرية الساعة يف التحول من  نوًعا أي:  جديدة،
من العرشين يوم اخلارجية وزارة إىل وجهها رسالة أوسطية، يف الساحة الرشق

م): مارس (1948 آذار/
ووزير اجلمهورية رئيس  بأن الشك يمكن ال الوضع هذا ظل يف
أكرب إعطاء وزن يمنع ما بوجود املتحدة شعرا  الواليات يف اخلارجية
أّن حقيقة ضوء  يف األركان.. ورؤساء الدفاع وزير  نظر لوجهات
يكون أن يمكن انتخابه، إعادة من يائسني باتوا خملصني ديمقراطيني 
الداخلية واملحاججات الضغوط  مجيع مع صربه َنِفد نفُسه الرئيُس
انطالًقا الِفَلْسِطْينية املشكلة تقويم إزاَء العمل يف اآلن حتى دأبت التي
إنَّ املناسب القول: من أن أظن الظروف، كل اخلاصة.. يف مميزاهتا من
هذه خيص فيام  احلكم استقاللية من  جديًدا نوًعا  تعتمُد باتت اإلدارة

حًرصا(22). القضية

يف الواردة ملسؤولياهتا وضع حّد اعتزامها الوقت نفسه، يف بريطانيا، أعلنت
م) (الساعة 1948) مايو أيار/ من عرش الرابع منتصف ليلة السابق االنتداب
واشنطن). مايو حسب توقيت عرش من أيار/ الرابع يوم من مساء السادسة
استثنائًيا اجتامًعا ترومان الرئيس عقد احلاسم، املوعد ذلك  من يومني وقبل
إعالن حال يف املتحدة الواليات حكومة خيارات استعراض استهدف ظاهرًيا
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وزير ونائب مارشال، اخلارجية كل من وزير االجتامع حرض وقد هيودية. دولة
اإلصغاء حياول الرئيس كان عملًيا نايلز. وِدِفد كلفرد وكالرك لِفت اخلارجية
يتوقعه للقرار أن يستطيع الذي التأييد مدى لريى الرسمية أرسته أفراد قول إىل

باختاذه. رشف التزام ملتزًما كان الذي
األمم يف الوصاية مقرتح تأييد يف االستمرار فكرة عن مارشال دافع 
الدولة إعالن اعتزام عن بالرتاجع بإحلاح اليهودية الوكالة مطالبة مع املتحدة،
كلفرد، كالرك ترومان نحو الرئيس حتول ثم أيار/ مايو. من عرش الرابع يف
اجلنرال ولكن اآلخر، الطرف نظر وجهة بتقديم أيام بضعة قبل كلفه كان الذي
أن صحيح، نحٍو  عىل  االنطالق من كلفرد  يتمكن  أن قبل لبث، ما مارشال 
دراسة أجل هذا االجتامع كانت من الدعوة إىل أن أظن «كنت قائًال: انفجر
السبب حتى أعرف اخلارجية. لست السياسة قضايا من مهمة ومعقدة قضية
بصدد هنا ونحن مستشار شؤون داخلية، كلفرد هنا. إنه وجود وراء الكامن

خارجية». سياسة قضية
أنا أن إليه طلبت ألنني هنا إنه اجلنراُل، «حسٌن، أَهيا حازًما: ترومان رد جاء
«ليس ثمة اجلنرال: إسكات إىل لدهشة اجلميع، يؤد، مل ذلك ولكن هنا». يكون
الكامن الوحيد السبب  يكون أن أخشى بالقضية. احلسابات هلذه عالقة أّي
ال املسألة. هبذه سياسًيا ذا عالقة حساًبا يقحم هنا هو أنه كلفرد وجود وراء

يف هذا». دور بأي تضطلع أن جيب السياسة أن أعتقد
إىل يفيض مرتبة ومصممة بام أهنا الواضح «من قائًال: بالركب لِفت التحق

اليهود». أصوات كسب
جاءت أن لبثت ما النقطة فتلك حال. أّي احلضيض عىل نقطة تكن تلك مل
أنا وإذا كنت كلفرد، نصيحة قائًال: «إذا اتبعت مارشال حني تدخل قليل بعد

إزاَءك». فإنني سأصوت االنتخاب، يف سأديل بصويت
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ما أيًضا أبلغه ولكنه مداخلته بامتداح كلفرد عىل ًرسا، ترومان، قام الحًقا
مارشال».(23) اجلنرال أن أخرس أستطيع «ال قال: إذ الشؤم عىل منطوًيا كان

Moshe) شاريت مويش مع برصاحة مارشال تكّلم مايو أيار/ من الثامن يف
الصهاينة مع واجهوها التي «الصعوبات عن اليهودية الوكالة من (Sharret

اجلميع فيه يبادر الذي الوقت يأيت قد قال: حني ًدا مهدِّ وبدا األمريكيني».
التأكيدات وعن  التهديد وعن كله السيايس الضغط «عن  العلني الكالم إىل
من انطالًقا حذرهم، لقد  وساق». قدم عىل تتم كانت التي إلخ املضللة..
أنا «صدقوين، العسكرية: الوقائع  جمال يف تضاهى  ال التي  الفريدة جتربته
وبعد تصمدوا؟»  أن يف تأملوا أن  يمكنكم كيف  أعرفها.. أمور  عن أحتدث
باالمتناع اليهودية الوكالة وينصح يذهب أن شاريت يف إىل بفظاظة أوعز ذلك
يغادر شاريت كان حَني ويف أيار/ مايو. عرش من يف الرابع إعالن الدولة عن
ترومان مستعد إنَّ تقول: من روزنمن رسالة ثانية ومعه فاجأه وايزمن املكان
تسمحوا ال تضعفوا! أن وايزمن: «إياكم قاله ومما إعالنه. لتأييد التقسيم حلظة
شاريت: عرب واآلخرين غوريون إىل بن كالمه االنتصار. ووجه أن يفسدوا هلم

األبد!»(24). إىل تكون وإال فلن اليهود اآلن، دولة أعلنوا

إرسائيل  بدولة يعرتف ترومان ( 6 . 3 . 4
مايو (1948 م) أيار/ يف 14  

االختيار إىل سيضطر ترومان واضًحا أن مايو بدا أيار/ من عرش الثاين يف
وزير وخسارة وايزمن) حاييم عرب قدمه  (الذي  لليهود تعهده احرتام بني 
لبث، ما مارشال  أن غري كلها، ستتبع  التي املخيفة  العواقب مع خارجيته،
وإعالنه، االعرتاف قرار الختاذ االضطرار قبل األخرية القليلة الساعات  يف
القرار، معارضته للمأل اإلعالن عن عزوفه تأكيده رئيس اجلمهورية أبلغ أن
نعلم أننا غري كافة. املستويات عىل تنفيذها وضامن السياسة، واستعداده ألداء
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اخلارجية، وزارة حتصل يف مجاعية قد استقاالت بأن إيامنه يف صادًقا أنه كان
االعرتاف. قرار إعالن  لدى طاقم، دون املخلص، القبطان  وهو يبقى، وقد
ضامنه، تم قد  مارشال والء  إن املناسبات: إحدى يف للرئيس  كلفرد  قال 
أن لك األفضل «من ليقول: اليهودية، الوكالة من إيالت، إلياهو واستدعى

تأييد التقسيم»(25). إلينا فيها لنا تطلب رسالة توجه
الدقيقة وسائل اإلعالم يف األبيض إىل البيت من رسالة خرجت وهكذا
عرش الرابع واشنطن، يف بتوقيت صباًحا، العارشة الساعة بعد احلادية عرشة

مايو: أيار/ من
وقد ِفَلْسِطْني، يف  إعالهنا جرى  قد هيودية  دولة أن حكومتنا إبالغ تم

هبا. املؤقتة االعرتاف الدولة تلك حكومة طلبت
لدولة الفعلية وبالسلطة  املؤقتة باحلكومة املتحدة الواليات تعرتف

إرسائيل اجلديدة.

فحني املتحدة. األمم يف مسبًقا للوفد غ يَبلَّ فلم ترومان االعرتاف إعالن أما
البيت عن الصادر اإلعالن نبأ عن السفري النقاب أمام َرْسك بكشف قام دين
وضع خميًفا» إىل غضبه و كان «غري مصدق ببساطة ُأستن وارن بادر األبيض،

البيت(26). رأسه وذهب إىل عىل قبعته

«! قوُرش أنا » : بعد ( 7 . 3 . 4
إثارة األشد أنَّ اللحظات أخرى بعد مرة ترومان أرص تقاعده سنوات يف
الصهاينة مثابرة يقاوم أن  فيها اضُطّر التي كانت رئاسته  يف والغيظ للحنق
وحتدثوا أمامه وقفوا الذي الوحيدين كانوا  إهنم وقال: العنيد. وإرصارهم
شعبهم كان أن لو وكام العامل، يف الوحيدة كانت القضية قضيتهم أن لو كام إليه
معه يتكلموا أن احلق يف قد أعطتهم املعاناة تلك أن لو وكام الذي عانى، الوحيد
إليهم. بالنسبة شيًئا يعني يكن مل الواليات املتحدة مجهورية رئيس مكتب وكأن
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مكتبه بقوة. أن رضبوا هلم سبق آخرين زوار من ما
دوره إىل الوراء، إىل النظر إىل متقاعًدا، بادر،  ترومان  فإن ذلك ومع
وكان للفخر. إثارة إنجازاته أكثر بصفته إرسائيل دولة إلقامة  التمهيد  يف
بجعل أقنعوه  الذين األفراد أولئك ثباًتا وأكثرهم أصدقائه أقرب من يتذكر
إثارة ذكرياته أكثر  بني  ومن املتحدة. الواليات  حكومة قضية ِصْهَيْون قضية
بتأييد الصهاينة قيادات مطلب عىل فيها وافق التي اللحظات تلك لالعتزاز
وزاريت لدى الذعر مثًريا إرسائيل، بدولة واالعرتاف النقب، وضم التقسيم
عىل العزف دائم أنه ظل مغزى عىل ينطوي حكومته، ومما يف واحلربية اخلارجية
ولو حتى صحيح، ما هو يفعل أن الرئيس عىل أن ليبني اللحظات هذه أوتار
الشهري الشعار صحة ليبني املعاكس، االجتاه يف اخلربة أهل مجيع نصائح كانت

.(The Buck stops here الشوط/ آخر (هنا املكتب: عىل املوضوع
مكتبة ترومان، غرف عرب جولة يف الزوار بمرافقة السابق الرئيس قيام لدى
رئيس قدمهام إليه وصندوقها اللذين التوراة عىل لفيفة باطالعهم مولًعا كان
يكن مل التي (Truman Village ترومان/ (قرية ثمة كانت ذلك وبعد إرسائيل.
لدى إليها أصدقائه توجيه  يستطيع كان أنه غري حرفًيا، هبا التباهي يستطيع
أبا اإلرسائييل السفري قّدمها العادية حًقا غري اهلدّية وهذه زيارهتم إلرسائيل.
عام من مايو أيار/ شهر يف بواشنطن عشاء حفل الرئيس ترومان يف إىل إيبان

الكلامت التالية: مع م) 1952)
لسنا كبري. إىل حد املادية ضئيلة وجمهدة قوتنا أوسمة ونياشني. نملك ال
ضمن يبقى واحًدا أن شيًئا غري فروسية. أو رسميات تقاليد أصحاب
اخللود. هدية منح عىل قادرة إهنا العطاء.  عىل إرسائيل  قدرة حدود
يتعرضون ال إرسائيل بتاريخ  مرتبطة أسامؤهم تغدو الذين فأولئك
خريطة عىل ترومان اسم الرئيس نحفر اآلن فإننا ولذلك للنسيان. قط
نقيم إرسائيل، بوابة اللد عند مطار من مزارعني قريبة قرية ففي بلدنا.
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املفعم األمل من بل فيه، حياة ال الذي الصخر من  ال َتْذَكارًيا،  ُنُصًبا
إرسائيل يف ترومان قرية فوق الرجال عيون تستقر إن ما وهكذا باحلياة.
القوية ليتذكروا السلسلة املتعاقبة أجياهلم عرب التوقف حتى يبادروا إىل
الديمقراطيات أقوى تسييج يف منتصف القرن العرشين، نجحت، التي

غري قابلة للزوال. بخيوط وأصغرها

العزيمة صاحب الرئيس رأيت املنصة عن إيبان ويقول: «لدى نزويل يتذكر
ويف عواطفه. للجم يبذل أي جهد أن دون حمرمة يف وجهه يدفن وهو القوية
حديثك يف كثًريا بالغت 'لقد الكلمة: نص فيه يطلب خطاًبا أَرِسل يل اليوم التايل

ميًتا'»(27). حلظة أنني تصورت أنني حتى عني، اإلطراء عىل القائم
هبا َهِري ترومان قام لزيارة Moshe) وصًفا Davis) ِدفيس موشيه لنا ترك
Jewish اليهودي/ الالهوت (معهد  إىل أشهر  ببضعة رئاسته انتهاء بعد
املعهد إىل الوصول عند جاكبسن. إدي صديقه برفقة (Theological Seminary

الذي الرجل هو قائًال:«هذا األستاذ إىل ترومان َهِري  بتقديم جاكبسن قام
عىل معنى ساعد مصحًحا: 'ما ترومان فقاطعه إرسائيل، خلق دولة عىل ساعد

قوُرش»(28). قوُرش. أنا أنا خلق؟'
إسحاق إرسائيل، حاخامات كبري به أوحى بينه وقوُرش املناظرة أن يبدو
األبيض البيت  بزيارة قيامه لدى (Isaac Halevi Herzog) هريزوغ هاليفي
وضعك الرب  مؤكًدا:«إن كالمه احلاخام تابع فقد م).  1949) عام أوائل
بعد جديد من بعث إرسائيل بتحقيق املكلفة األداة تكون حتى رحم أمك يف
الكلامت، هذه ترومان سامع «لدى الِعَيان: شهود أحد قاله سنة». ومما ألفي
العاطفة، كبري من بقدر مشحوًنا احلاخامات، كبري نحو وتوجه عن كرسيه قام
الشعب ملصلحة أفعاله كانت إذا  فيام وسأله عينيه، يف ترتقرق والدموع
القدرة كيل  يد كانت إذا وعامَّ النحو، هذا عىل حًقا تفسريها سيتم اليهودي

القضية»(29). يف مشاركة
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عريض نحو عىل هبا ال التفوه يتم مل قوُرش» «أنا هو هذه ترومان وكلامت
وحني بمنتهى اجلدية، نأخذها أن علينا واهلزء. َيَتَحتَّم السخرية سبيل يف وال

الِصْهَيْونيَّة. والراسخة الثابتة ترومان مواالة فهم مفتاح نمتلك فإننا نفعل
أسامء يكرر وهو األكرب» «قوُرش اسم بتقليب ترومان َهِري قام ما كثًريا
مثل بانتظام، يامرسها ذهنية تدريب  عملية  كانت  والتي التاريخ» «عظامء
الديمقراطية أن السريورة كان يعلم املوسيقية. يتدرب عىل السالمل بيانو عازف
حًيا]. فيه [املبعوث قوُرش اجلديد ظهور املتوقع املكان وضعته يف األمريكية
محالت أمام للهزيمة التعرض املستمر رفضه يفرس الذي كله هو وإدراكه هذا
يفرس ما بمقدار األحيان، بعض يف  والقاسية بل العاطفية اجلدالية الصهاينة
اليهود املعادين للِصْهَيْونية، عن الصادرة اجلدالية احلمالت مواجهة يف هدوءه
واالجتهادات اخلارجية وزارة عن الصادرة للعرب املداهنة والتملقات 
George) كيّنن  وجورج مارشال جورج  عن الصادرة  «الواقعية» العسكرية 
جيمس عن الصادرة اجليوسياسية االقتصادية النظر ووجهات  (Kennan

فورستال.
يعني أن العظيم الدور هذا ملثل الشخصية بأهليته التشكيك شأن من كان
يكن مل املكان. هذا يف وضعه األمريكي الذي السيايس بأهلية النظام تشكيًكا
عظامء ألسامء جًدا، والطويلة  الطويلة، القائمة تلك أسفل  يف اسمه وضع
اعتقاده، ترصًفا حسب قوُرش» اسم تتضمن الدوام عىل كانت «التي الرجال
ولثقته به املعرتف ْين للدِّ اإلخالص من رشوط بل رشًطا غرور فارغ، ينم عن

التاريخ. دارًسا بنفسه الذاتية
نحٍو مغاير. عىل يترصف كان بوسعه أن ما كله، هذا ضوء يف
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(Restore) فعل من املشتقة (Restoration) لكلمة الصحيحة الرتمجة هي اإلعادة اإلعادة:
من املشتقة عودة إىل يرتجم أن جيوز َثمَّ ال ومن ، الدوام عىل متعّد فهو ال يأيت الزًما البّتَة، الذي
يف تأيت نفسه اجلذر من الكلامت األخرى فإّن ولذا . من أعاد املتعّدي بل العربية يف الالزم عاد " "

.. إلخ ، اإلعاديون اإلعادّية، النزعة ، اإلعادّية مثل السياق نفسه
إرشاد عملية  األمر حقيقة  يف تعني ألهنا  هداية  إىل  (conversion) ترمجة فضلت هداية: 
هي بالعملية يقوم الذي بنظر وتكون ، الفلسفية أو الدينية أو املذاهب العقائد إحدى إىل متعمدة

( ج . ( ف الطريق الصحيح. الضالني إىل هبداية يقوم فإنه َثمَّ ومن ، الصحيحة العقيدة
(Melodramatic) : ميلودرامًيا

املوسيقي التطابق من مستفيًدا اجلديدة الصفقة مقابل : (The Jew Deal) اليهودية الصفقة
.Jew Deal و New Deal عباريت بني

اخلاّصة . النوعية ذو الصلب من نوع هنا املقصود *
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أ
سلفر 38 أبا ِهلل
197 أبرام ماغيدا 

332 /328 غرانوف أبراهام
298 /291 /176 /115 /77 /72 إبراهيم

154 لنكلن أبرهام
62 منسن إدمند

153 أدولف ْبَرْنَدْيس 
230 أدولف هتلر 

87 األول إدَورد
325 جاكبسن إدَورد

120 ُربنسن إدَورد
264 لندمن إدَورد

172 هاوس إدَورد
/332 - 328 /325 /324 جاكبسن 11/ إدي

344 /338 /335
45 جدسن أُدنَريم

بلفور 109 آرثر جيمس
آرثر فاندنربغ 246

آرثر لوري 268
آرثر لِنك 161
آرثر هايد 194

السابع 49 إرل شافتسربي
307 َهِرسن إرل

311 إرنست بيفن 
آرنو غبالين 135

آرون فايج 167
إِرك جونستن 246
344 /88 إسحاق

344 هريزوغ  هاليفي إسحاق
87 زانغفيل إرسائيل

331 غولدشتاين إرسائيل
108 آسكويث

/119  - 117 /89 /87 /77 /51 إشعيا 
/234 /208 /139 /132 /131

319 /317
297 قيرص  أغسطس

90 اإلسكندر
90 املقدوين اإلسكندر

األعالم ثبت
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297 األكرب ألفِرد
275 ْسِمث ألفِرد

126 سبلمن الكاردنيال
53 الثاين ألكسندر
27 دراغ ألكسيس

73 أويلنبورغ فيليب الكونت
268 فالفيل إللسِورث

339 /313 إنفرتشبل اللورد
342 إيالت إلياهو

187 إليهو ستون 
/191 /188 /187 /167 نيوَمن 9/ إمانويل
/242 /241 /204 /201 /194

332 /281 /268 /251 /249
49 كوبر آشيل أنطوين

305 /235 إيدن أنطوين
أوبن بروسرت 305

أورد واينغيث 267
339 وولفسربغ أوسكار

90 كرمويل أوليفر
154 االبن هوملز وندل أوليفر

أوين َيْنغ 192
256 برلني إيسايا

ب
49 تتشمن باربرة

331 /311 /308 ْكَرم بارتيل
94 /93 /92 /51 /50 /49 باملرستون

بتمن هولفغ 110
282 برتون ويلر 

125 َهِرسن بنجِمن
306 /227 /167 كوهن بنَجِمن

284 بنياس سمولر 
/209 /208 /206 /204 /203 إلياس بن

214 /212 /211 /210
341 /336 /275 غوريون  بن

بوذا  298
303 أّلنغ بول

264 تيلليتش بول
336 /304 /181 بيرت غروز 

58 برييت
بيل  51

بييل غراهام 260
باسن 203 بيري فان

231 /227 باروخ بِرنارد
162 ِرتشاردز ِغرسن بِرنارد

36 ْبَراينِن

ت
297 حتتمس الثالث 

210 /207 /206 َرِسل  203/ إدَورد تشارلز
297 عرش الثاين تشارلز

26 براون تشارلز
123 فيني غراندسن تشارلز
296 هورن فرنِسس تشارلز

192 كرتس تشارلز
195 مكنري تشارلز

110 هنري ترشتشل تشارلز
300 /293 جفرسون توَمس

276 توَمس ديوي 
157 توَمس رغلز ولسن 

35 تيفادور
298 تيمورلنك

168 /156 روزفلت 143/ 146/ تيودور
- 38 /35 /33 /32 /31 /6 /5 ِهرْتِسل تيودور
/103 /81 /68 /67 /61 /59 /41

212 /188 /162 /152 /133

ج
334 /333 /300 جاكسن
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/161  /160 /152 /150 هاس دو جاكوب 
176 /171

جورج كيّنن 345
345 /320 جورج مارشال

جورج واشنطن 298
105 تشمربلني  جوِزف

248 جوسيا ودجُود 
202 /197 /167 ماك جوليان

جون بونسونبي 93
246 ريان 195/ جون

جون زمبا 27
297 سوبيسكي جون
121 فورسايث جون

120 آدامز جون كوينيس
246 مكرَمك جون

128 داريب جون نِْلُسن
/229 /214 /206  /203 هوملز  هاينز  جون

264 /230
297 هنيادي جون

بلني  122/ 138 جيمس
جيمس دن 303

223 /222 جيمس روزفلت
جيمس غرافتن روجرز 193

345 /320 جيمس فورستال
جيمس ُككس 225

جيمس مكُدنلد 308
جيمس واربورغ 231

جيمس ولسن 156
300 ستيوارت يب جيه إي

ِمجي كارتر 293
ِمجي ووكر 229
159 ْسِمث ِجم

ح
/103 - 100 /66 /11 /10 /7 حاييم وايزمن

/171 /150  /112  - 110 /107
/273 /261 /248 /242 /172
/323 /316 - 314 /276 /275
341  /338 /336 - 331  /324

315 /139 /82 /78 حزقيال
298 محورايب

د
298 /289 األكرب داريوس

246 دانيل بولنغ 
246 مارش دانييل

64 داود 
233 ديزرائييل
26 بيلّغي ديِفد

109 ديِفد لويد جورج 
227 ديِفد ليلينتال 

332 /318 /243 /227 نايلز ديِفد
296 ديكنز 

342 َرْسك  321/ دين

ر
256 /254 /251 /26 /10 /9 نيبور  راينهولد

309 /305 /264 -
راي جونز 26
193 راي ولرب

224 َتْغِول ركسفورد
297 رمسيس الثالث 

276 روبرت تافت 
291 روبرت ِفِرل 

275 /156 فوليت ال روبرت
321 روبرت لِفت 
227 روبرت ناثان 

36 روبن ْبَراينِن 
177 روتشيلد 34/ 62/
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227 شنايدرمن روز
زاسالين 267 روفن

139 روكفلر
214 /194 كبالند رويال

167 /152 غوهتايل ِرتشارد
27 ماترزدورف ِرتشارد

ز
35 زئيف 

س
ْسِمث 124 سارا لويز

سارة جاكبسن 325
223 /222 ِدالنو سارة

338 /243 روزنمن 227/ 228/ سامويل
155 وارن سام

213 بولدوين ستانيل
26 ستان غود إنف 

303 ستتينيوس 287/
300 جاكسن ستونوول

167 /152 /110  /66 /9  /8 وايز ستيفن
/197 /189 /175 /173 /170 -
/207 /205 /203 /201 /200
/232 - 228 /212 /210 /209
/253  /243  /241  /238  - 235
/279 /277 - 275 /273 /256

332 /290 /287 /286 /280
88 سِسل روث 
145 مريل سال

22 سليامن
سندل نيوَمن 188

218 لويس سنكلري
268 سوّمر ولز 

92 ْسِمث سيدين

227 سيدين هيلمن 
238 /212 /209 غولدمان  ُسُلُمن

ِسلغ برودتسكي 191

ش
297 شارملان

/91 /53 /52 /51 /50 /49 /6 شافتسربي 
95 /94 /93 /92

106 شايلوك
150 ليفن شامرياهو

ص
298 /297 صالح الدين 

غ
298 كليفالند  غروفر

246 /214 /195 غرين 
42 الثاين غليوم

55 غنرت 
228 غوبلز 

297 أدولفوس غوستاف
286 أغرونسكي ِغرشون

311 فرانك ِغُرلد

ف
/268 /246 /245 /231 /210 /195 فاغنر 

285 /284 /279 /278
329 فرانك أدلر 

153 ْبَرْنَدْيس دمبِتز فردريكا
56 يوزف فرنتس

297 األول  فرنسس
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214 فرنسس مكنل 
224 بِركنز فرنِسس

297 دريك فرنِسس
251 كريتشوي  فريدا

298 األكرب فريدريش
33 ِشف فريدريش

96 /57 /48 /47 فريدريك 
/194  /193 /172  /167 فرنكُفرتر  فليكس 

286 /256 /231 /227
35 فولف تيودور 

80 /76 /74 فون بِولو
256 فيليب بِرنشتاين 

246 فيليب مراي 
200 روزفلت ديالنو ْفَرنكِلن

ق
297 خان قوبيالي

115 /95 اجلديد 48/ قورش
345 /300 /298 /297 األكرب قوُرش

بايوس 297 قيرص أنطونيوس

ك
297 كابتن كيد 
46 باملر كاثرين

305 /264 /246 كارل فريدريش
كارل ُفس 197/ 262/ 264/ 265

37 كارل لويغر 
كارل ويتكه 203

116 مذر كتن
47 بنزن يوسياز كارل كريْستني

115 كُرمويل 87/
كفن كرمبي 26

340 /322 /290 كلفرد كالرك
312 آتيل  كلمنت

كلود برب 246
276 /275 /193 كليفلند

92 كوبلر
148 كولدج 

27 كولن مورتون 

ل
214 الغوارديا
105 الندزدون
لوثر آدامز 264
53 لودفيغ 47/

93 /50 /49 باملرستون لورد
70 /62 سالزبوري لورد

49 لورد ملبورن 
109 وولف لوسيان

57 لويز البادنية 
ْبَرْنَدْيس 161 لويس دمبِتز

267 /150 لويس ليبسكي
دمبِتز 153 لويس نفتايل

321 هندرسون لوي
316 زو هادرخ  لو

267 /266 سورد لو
33 ليناو

54 ليون بنسكر 

م
82 بوبر مارتن

298 مارتن لوثر 
121 بوِرن فان مارتِن

297 أورليوس أنطونيوس ماركوس
298 ماريا تريزا 

ماكس برتن 331
65 بودهنايمر  ماكس

ماكس رود 192/ 193/ 197/ 198/ 200
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ماكس سوكولوف 197
ماكس لوفنتال 283
ماكس نورداو 133

237 مكُدنلد مالكومل
327 كوهني  مايكل

110 /93 /92 عيل  حممد
62 /41 منسن

332 بيسغري  موريس
33 دو هريش موريس

327 سرتنز  موِرس
/115 /105 /92 /78 /36 /34 موسى 24/

297 /292 /116
344 موشيه ِدفيس 

مويش شاريت 341
26 رونينغ وهالفور مرييام

328 َمت دونليل
267 َمَري فايزغال 

227 إيزكييل ُمردخاي
256 شتاينربغ  ِملتن

ن
300 نابليون 38/ 90/ 91/

174 شرتاوس  ناتان
268 /267 /227 غولدمن ناحوم

166 نورمن هبغود 
275 /253 /228 توَمس نورَمن

هـ
194 ستون هارالن

325 هاليفاكس 305/
227 ِهلْمن  هربرت
192 هربرت هوفر 

265 /246 هنري آتكنسن
هنري الرابع 297

49 متبل  هنري
هنري ريني 194
هنري فورد 136

/226 /169 /168 /161 مورغنتاو هنري
286 /231 /227

286 /231 /227 مورغنتاو االبن هنري
هنز زكس 34

هيلن غاهاغن دوغالس 305
216 ِفشمن ِهرْتِسل

و
265 لودرِملك  كيل والرت

186 هاردنغ ورن
وليم النورَمندي 297

264 /246 ُألربايت وليم
/126 /124 /123 /8 /7 وليم بالكستون

174 /144 /134 /130
وليم بورا 192

90 وليم بِْت 
246 /214 /195 وليم غرين 

48 غالدستون  وليم
وليم كنغ 193/ 195

49 المب  وليم
وليم مننغ 231
وليم هارد 193

194 /193 وليم هوبكنز
وليم هورد تافت 155/ 169

- 45 /42 - 40 /32 /31 /6 /5 ِهتشلر  وليم
/75 /68 - 65 /60 /59 /52 /47

129 /125 /94 /93 /88 /81
124 /123 بالكستون  يوجني وليم

94 وليم َينغ 
وندل ويلكي 308

110 /109 ترشتشل ونستن
وولف شور 142
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َورن ُأستن 321
/169  /157  /156 /149 /8 ولسن  ُودرو 
/181 /178 /173 /172 /171
/227 /225 /223 /199 /189

331 /299 /298
274 ِوَنْنت

ي
134 /26 آرييل ياكوف

/143 /130 /128 /116 /95 /59 يسوع 7/
293 /292 /217 /179

128 /51 يعقوب
45 بلومهاردت كرسُتف يوهنس

http://www.al-maktabeh.com



356
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


357
الفهارس

95 املخلص كنيسة أبرشية
160 /151 الصهاينة األمريكان 150/ احتاد

154 األرثوذكس  لليهود أمريكا املشيخاين احتاد
211 /202 /201 لِفَلْسِطْني أمريكا املوايل احتاد

188 /132 /102 /101 /54 ِصْهَيْون أحباء
214 للعمل األمريكي االحتاد

253 األسري لألمم األصدقاء األمريكان
148 بريوت يف األمريكية اجلامعة

174 املشيخية العامة اجلمعية
36 املسيحي االجتامعي احلزب
167 اليهودية الالهوتية احلوزة

203 /168 امللونني البرش لرقي الرابطة القومية
254 للطالب املسيحيَّة الرابطة

134 األمريكية املسيحّية الزمالة
45 التبشريية الكلية

48 املتحدة 45/ األنغليكانية الكنيسة
250 املقومة األنغليكانية الكنيسة

157 األوىل املشيخية الكنيسة
137 بشيكاغو األوىل امليثودية الكنيسة

166 املؤقتة التنفيذية اللجنة

161 /160 الديمقراطية القومية اللجنة
254 للكنائس االحتادي املجلس

/240 للطوارئ  األمريكي الِصْهَيْوين املجلس
/275 - 267 /266 /255 /246

310 /285
/264 /263 ِفَلْسِطْني أجل من املسيحي املجلس

308
األجنبية البعثات ملفويض األمريكي املجلِس

120
25 الِصْهَيْونّيتني واملكتبة املحفوظات
48 املسكونية الربوتستانتية املسيحية
26 الِصْهَيْوين للفكر الكندي املعهد

265 ِفَلْسِطْني أجل من العاملي املؤمتر
291 القومي املعمداين املؤمتر

25 اإلرسائيلية الكندية املؤسسة
150 األوُرّبية الِصْهَيْونيَّة التنفيذية اهليئة

/268 -  266 /227  /195 اليهودية  الوكالة 
/311 /285 /284 /275 /271
/338 /321 /317 /315 /313

340 /339

واجلمعيات املؤسسات ثبت
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137 /134 العربية شيكاغو بعثة
330 /328 /327 /286 /231 بناي بريت 

94 /51 اليهود مجعية
155 اليهودية  مجعية بوسطن

52 /46 بني اليهود املسيحية لنرش مجعية لندن
104 الِصْهَيْونية  مانشسرت مجعية

26 ترومان داريس
253 األملانية  أصدقاء احلرية رابطة

33 اليهودية االستيطان رابطة
102 اليهودية  الروسية العلامء رابطة

148 روبرت كولدج 
254 االشرتاكيني  املسيحيني زمالة

القومية 156 التقدمية عصبة اجلمهورية
174 واملعمدانيني امليثوديني قساوسة

74 املسيح كنيسة كاتدرائية
74 اجلديدة اللوثرية املخلِّص كنيسة

49 /47 /46 إنغلرتا كنيسة
47 املتحدة األنغليكانية بروسيا كنيسة

95 جورج القديس كاتدرائية كنيسة
احلر 168 وايز كنيس ستيفن

املدنية 229 جلنة الشؤون
الِصْهَيْونيَّة 190 للشؤون جلنة الطوارئ

الِصْهَيْونيَّة العاملية 150 املنظمة العمل يف جلنة
العامة الِصْهَيْونيَّة للشؤون مؤقتة تنفيذية جلنة

166
املسيحيني 255 الدين رجال جلنة

جلنة سيربي 230
املسيحي العربي 134 للعمل شيكاغو جلنة

الِصْهَيْونية 125 الشؤون جلنة طوارئ
ِفَلْسِطْني عن عارضة ِصْهَيْونية قومية طوارئ جلنة

236
/194 /191 /10 /9 األمريكية ِفَلْسِطْني  جلنة
204  /201  /200  /198  /197
/241 /221 /218 /214 /207 -
/268  - 264 /263 /248  - 243
/308 /307 /303 /283 /282

310

265  /218 املسيحيَّة األمريكية ِفَلْسِطْني جلنة
310 /307 /268 -

بخصوص ِفَلْسِطْني 236 جلنة مؤقتة
الكاثوليكي 245 القومي جملس الرخاء

218 /214 /10 املسيحي ِفَلْسِطْني جملس
الربوتستانتي 126 جملس نيويورك

/142 /140 /138 /125 بالكستون 8/ مذكرة
/181  /175  /173  /147  - 145
300 /246 /240 /215 /190 /189

االحتاد الالهويت 251 معهد
اليهودي 342 معهد الالهوت

82 الِصْهَيْونية  املنظمة مكتب
126 اللجنة املؤقتة  مؤمتر

الديمقراطي 252 وحدة العمل
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أ
89 إسبانيا

/79 /76  /75 /73 /70 /69 /6 إسطنبول 
80

251 إسكتلندة 156/
27 اسكتلندة

33 األرجنتني
/59 /58 /56 /55 /52 /41 /34 أملانيا 7/
/99 /95 /82 /81 /76 /62 /61
/231 /203 /132 /102 /100

280 /253 /250 /248 /245

ب
/87 /83 /62 /58 /48 /16 /7 /6 بريطانيا 
/100 /99 /97  - 94 /92 - 90
/118  /114  - 112  /108  - 106
/177 /176 /149 /147 /119
/223 /216 /214 /187 /186

/252 /249 /247 /236 /235
/301 /286 /284 /283 /282

337 /319 /318 /309 /304
35 بودابست

45 بورما
113 /67 /51 بولندا

ت
170 /141 /138 /91 /63 تركيا

ج
جبل طابور 90

د
154 درزدن 

والدول اجلغرافية املواقع ثبت

http://www.al-maktabeh.com



360
م) 1948 - 1891) املسيحية الصهيونية

ر
100 روسيا البيضاء 

ص
144 /58 الصني

ف
186 /121 /34 فرنسا

53 /49  /47  /41  /22  /20  /19 فلسطني 
/72 /64 /63 /61 /60 /56 -
/87 /82 /81 /79 /77 /76 /74
100 /96 /95 /93 /91 /90 /88
/110 /109 /107 /105 /103 -
/193 /126 /125 /120 /112

263

ق
76 القاهرة

/54 - 50 /48 /47 /27 - 25 القدس 2/ 6/
/77 /75 /74 /66 /64 /63 /56
/96 /95 /94 /82 /80 /79 /78
/120 /119 /105 /103 /99
/189 /182 /145 /133 /132

336 /311 /291 /265 /247
64 قناة السويس 

ل
46 الغوس

/105  /94  /93  /74  /58  /52  /46 لندن 
315 /273 /238 /206

127 أنجلس لوس

م
167 /97 املجر

131 /116 مرص 90/
304 /47 اململكة املتحدة

ن
47 نيجرييا

/126 - 123 /110 /38 /25 /22 نيويورك 
/203 /192  /170  - 166 /152
/226 /225 /214 /213 /208
/264 /244 /242 /230 /229
/311 /310 /304 /278 /275

336 /333 /325 /322 /312

هـ
90 /46 اهلند

74 هولندا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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